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 اظزٚاج وطزيٓ ٚ ظ٘سٌي ضا زض ٞعاض ٚ ؾيصس ٚ پٙدبٜ ٚ زٚؾبَ 

ٞط . زاض ٘كسيٓ تب چٟبض ؾبَ پؽ اظ اظزٚاج ثچٝ. تٟطاٖ آغبظ ٕ٘ٛزيٓ
.  ؾبَ ثٝ ظيبضت أبْ ضظب ٔي ضفتيٓ ٚ ٘صض ٚ ٘يبظ ٔي وطزيٓ

اْ ضا ثبضزاض ثٛزْ وٝ   ٔٗ اِٚيٗ ثچٝپٙدبٜ ٚ ٞفتثبالذطٜ زض ؾبَ 
چٙس ضٚظي ثٝ پيطٚظي .  ػّيٝ ٘ظبْ ؼبغٛت اٚج ٌطفت حطوتٟبي ٔطزٔي
لطاض زضؾت ظٔب٘ي وٝ ٔٗ ثبيس تحت ٔطالجت ٚيػٜ . ا٘مالة ٔب٘سٜ ثٛز

.   ثطاي قطوت زض تظبٞطات ضفتٝ ثٛزاٚ، ٔي ٌطفتٓ
خّٛي زض ٔٙعَ . ٔغطة قس ٚ اٚ ثطٍ٘كت. ثؿيبض ٔعؽطة ثٛزْ

ٞب ٔي ذٛاؾتٙس ٔٗ ضا ثٝ  حبِٓ ؼٛضي ثٛز وٝ ٕٞؿبيٝ. ٔٙتظطـ ثٛزْ
.  ثيٕبضؾتبٖ ثجط٘س

 زض 3 زض حبِي وٝ زٚ لجعٝ اؾّحٝ غ.يه ٚلت زيسْ شثيح آٔس
«. ايٟٙب چيٝ؟ »: پطؾيسْ. زؾتب٘ف ثٛز

ثؼعي . ٔطزْ ضيرتٙس پبزٌبٖ خي ضا تصطف وطز٘س» : ٌفت
تب االٖ ٔب٘سيٓ تب آٟ٘ب ٞٓ ٔب ٞٓ . فطٔب٘سٞبٖ آٖ پبزٌبٖ ٔمبٚٔت ٔي وطز٘س

 ! «.تؿّيٓ قس٘س
همسر شهيد 
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يه ؼطف ثٝ  ٔٙعِٕبٖ اظ. حٛاِي ذيبثبٖ ِٔٛٛي تٟطاٖ ٔي ٘كؿتيٓ
ثؼعي ضٚظٞب وٝ اظ . ذيبثبٖ اصّي ٚ اظ پكت ثٝ يه وٛچٝ ٚصُ ثٛز

.  ٚضزآٔس، تؼسازي ٘ٛاض ؾرٙطا٘ي ثب ذٛزـ ٔي آؾط وبض ٔي 
ٞبي  ٞب ٘ٛاضٞبي ؾرٙطا٘ي أبْ ثٛز ٚ ٌبٞي ؾرٙطا٘ي ثؼعي ٚلت
٘ٛاض ضا ضٚي ظجػ صٛت ٔي ٌصاقت ٚ صساي آٖ ضا . افطاز ا٘مالثي زيٍط

 .ٔي زاز ٞٓ ظيبز ٔي وطز ٚ ٔي ٘كؿت ٚ ٌٛـ
ٔٛضيٗ قبٜ ظيبز أ ؾبٚان ٚ ْظيبزٞب اظ لسضت  ٔٗ وٝ آٖ ظٔبٖ

ٞبيي زاض٘س،  اظ ثؽ ٌفتٝ ثٛز٘س، زؾتٍبٜ. ٔي تطؾيسْ قٙيسٜ ثٛزْ، حؿبثي
وٝ حتي حطفٟبي ثيٗ ظٖ ٚ قٛٞط ضا ٞٓ ٔي قٙٛ٘س، ٔطتت ثٝ اٚ فكبض 

 . ٕ٘ي وطز ٚضزْ وٝ صساي ظجػ ضا وٓ وٙس ِٚي اٚ تٛخٝآٔي 
اٟٚ٘ب حتي لسضت ٘ساض٘س، حطف ٞبي ذٛزقٖٛ ضٚ » : ٔي ٌفت

«. ! تب چٝ ضؾس ثٝ حطفٟب ٚ صساٞبي زيٍطاٖ. ثكٙٛ٘س
همسر شهيد 
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پٟٗ ضا ٚلتي ؾفطٜ . يه قت قبْ زض ٔٙعِكبٖ ٟٕٔبٖ ثٛزيٓ

«. ايس؟  ثطاي ٕٞؿبيٝ غصا ثطزٜ» : اَ وطزؤ، ثطازضْ اظ ذبٕ٘ف ؼوطز٘س
  «.! ٘ٝ» :  خٛاة زازـذب٘ٓ
ا٘س،  ثٛي غصا ضٚ قٙيسٜ! يه ثكمبة غصا ثطاقٖٛ ثجطيٗ» : ٌفت

«. ! ذسا ضٚ ذٛـ ٕ٘ي يبز
. ثطز٘س، قطٚع ثٝ ذٛضزٖ وطزضا وٝ ثطاي ٕٞؿبيٝ غصا 

خواهر شهيد 
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خبٖ، تٛ  زازاـ» : ٌفتٓ. ٘بضاحت قسْ. ٔي ذٛاؾت ثٝ خجٟٝ ثطٚز

ٞبت  ثچٝ! ثٝ ذبؼط پسض ٚ ٔبزض پيطٔبٖ اظ تٟطاٖ ا٘تمبِي ٌطفتي ٚ آٔسي
 ! «. ذبٕ٘ت خٛٚ٘ٝ،وٛچه ٞؿتٙس

ٔٗ ثبيس ثٝ ذبؼط زفبع اظ اؾالْ ٚ ! ذساي اٟٚ٘ب ٞٓ ثعضٌٝ» : ٌفت
«. ! زيٙٓ خجٟٝ ثطْ

خواهر شهيد 
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. ٔي ذٛاؾت اٚ ضا ثٝ ثيٕبضؾتبٖ ثجطز. پسضْ ٔطيط قسٜ ثٛز

 ٚ اظ اٚ ذٛاؾت وٝ ثط زٚقف ؾٛاض ٘كؿتخّٛي پسض، ضٚي ظٔيٗ 
 . وطزلجَٛ ٖاٚ ! « ٔٗ ضاٜ ٔي يبْ» : ٞط چٝ پسضْ ٌفت. قٛز

!  ٚ ثٝ ٔبقيٗ ضؾب٘سٌطفتثبالذطٜ پسض ضا ثٝ زٚـ 
خواهر شهيد 

 



شهيد ذبيح اهلل عامري 

 

14

 
 
 
 
 
 

 
! آثدي» : ٌفت. زض ذب٘ٝ ٔب ضا ظز. اظ ٔٙعَ ذساحبفظي وطزٜ ثٛز

«. وٝ ثٝ ػٙٛاٖ يبزٌبضي ثٟت زازْ، ثٝ ٔٗ ٔي زي؟ ضٚ اٖٚ ػىؿي 
«. ػىؽ يبزٌبضي ثٝ ٔٗ زازي، حبال ٔي ذٛاي پؽ ثٍيطي؟ » : ٌفتٓ
ػىؿٓ ضٚ . ثطٌكتٓ، ٞط چٙس تب ػىؽ ثرٛاي ثٟت ٔي زْ» : ٌفت

اٌٝ ثطٌطزْ ! اْ ٞب ٞٓ ذساحبفظي وطزٜ ثطاي وبضي الظْ زاضْ، اظ ثچٝ
«. ! ٔي ا٘ساظ٘س ظاضي ضاٜ ٞب، ٌطيٝ ٔٙعَ زٚثبضٜ ثچٝ

خواهر شهيد 

 
 
 
 



تا كوي نيكنامي 

 

15 

 
 
 
 
 
 

 
ٚلتي ضفتبض . ٞب ثب ذب٘ٛازٜ ثٝ ٔٙعَ ٔب آٔسٜ ثٛز٘س يىي اظ ٕٞؿبيٝ

تٛ چؽٛض زِت ٔي يبز، » :  ٌفتٙساٚٞب ضا ثب پسضقبٖ زيس٘س، ثٝ  ػبؼفي ثچٝ
ٞبي لس ٚ ٘يٓ لس ضٚ وٝ زاضٖ ٔثُ پطٚا٘ٝ زٚضت ٔي چطذٗ ضٞب  ايٗ ثچٝ

  «.وٙي ٚ ثطي خجٟٝ؟
ٞبـ زٚؾتف زاضٖ، يىي   يىي ثچٝ!ايٟٙب ٕٞٝ أتحبٖ اِٟيٝ» : ٌفت

 چىبض ثبيس وطز؟ ثبالذطٜ !پسضـ ٔطيعٝ، يىي ذبٕ٘ف، اٖٚ يىي ٔبِف
اي زض ثطيٓ، وي  اٌٝ ٞط وسْٚ ثٝ ثٟب٘ٝ! زقٕٙي آٔسٜ ٚ تدبٚظ وطزٜ

«. ! ٞب ٞٓ ثعضٌٝ ّٕٔىت ضٚ حفظ وٙٝ؟ ذساي ثچٝ
همسر شهيد 
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: ٔي ٌفت. اظ اٚ ٔي ذٛاؾتٓ ثٝ ٔٗ اخبظٜ ثسٞس، خبيي وبض وٙٓ

ٞط چي ٔي ذٛاي ! ٔي ذٛاي وبض وٙي، پَٛ زض ثيبضي؟ ٔٗ ضاظي ٘يؿتٓ»
لسض وٝ ٔٗ اظ ثيطٖٚ ٔي يبْ ٚ ٔي ثيٙٓ ثب   ٕٞيٗ!ثٍٛ ٔٗ ثطات تٟيٝ وٙٓ

ٞب ٔي ضؾي ٚ اػصبثت ضاحتٝ ٚ ثب ٔٗ ٚ ثچٝ  حٛصّٝ ثٝ ثچٝ
ٞط چي ثرٛاي ذٛزْ وبض ٔي وٙٓ ٚ ! ضفتبضي ٔي وٙي ثطاْ وبفيٝ ذٛـ

 «.! ٞب ضٚ تطثيت وٗ ثطات تٟيٝ ٔي وٙٓ ِٚي تٛ ٕٞيٙؽٛض صجٛضا٘ٝ ثچٝ
تٛا٘ؿتٓ ثب ٕٞٝ . اؾت آٚيعٜ ٌٛقٓ ـٞبي ٕٞيكٝ حطف

اٌط يه ٚلتي ٞٓ . ٞب ضٚ ذٛة تطثيت وٙٓ ثچٝزاقتٓ ٞبيي وٝ  ؾرتي
» : صجطي وطزْ ثالفبصّٝ ثٝ ذٛاثٓ آٔس ٚ ٌفت التٓ تبة قس ٚ ثيغ

حطفٟبي ٔٗ ضٚ فطأٛـ وطزي؟ ٍٔٝ لطاض ٘جٛز وٝ صجط وٙي؟ ! فبؼٕٝ
ٍٔٝ ثٟت ٍ٘فتٝ ثٛزْ وٝ ثٝ حعطت ظيٙت ٔتٛؾُ ثكي ٚ ثرٛاٞي وٝ 

! «. ذسا صجط ثسٜ
همسر شهيد 
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فال٘ي غيجتت ضٚ » : ٌفت. ٞب ثٝ ٔٙعَ ٔب آٔسٜ ثٛز يىي اظ ٕٞؿبيٝ

«. چطا چيعي ٕ٘ي ٌي؟ , وطز ٔي
 «. تفبٕٞي قسٜ ثبقٝ؟ قبيس ثطاـ ؾٛء» : ٌفت

«. ثّٙس قيٗ ثطيٓ ٔٙعَ فال٘ي قت ٘كيٙي؟ » : فطزاقت ٌفت
«. اـ؟  تٛ ٔي ذٛاي ثطي ذٛ٘ٝ, وٙٝ اٖٚ غيجتت ضٚ ٔي» : ٌفتٓ
ثب ضفت ٚ آٔس ؾٛء تفبٞٓ اظ ثيٗ ٔي ضٜ ٚ اٖٚ ثٙسٜ ذسا ٞٓ » : ٌفت

«. ! ٔكىّف حُ ٔي قٝ
أب اٚ ضفت ٚ ثؼس اظ اٖٚ . ٔٗ ٘تٛ٘ؿتٓ ذٛزْ ضٚ ضاظي وٙٓ

.  ضاثؽٝ ذيّي ذٛثي ايدبز قس
همسر شهيد 
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ٔؼّْٛ ٘جٛز وٝ . ثٝ ٔب ٌفتٝ ثٛز٘س وٝ آلبي ػبٔطي ٔفمٛز اؾت

اٌط وؿي زض . ٞط ِحظٝ ا٘تظبض آٔس٘ف ضا ٔي وكيسيٓ! قٟيس قسٜ يب اؾيط
ذصٛصبً اٌط غطيت ثٛز، فىط ٔي وطزيٓ، ذجطي اظ ْذب٘ٝ ٔب ضا ٔي ظز، 

.  فىط ٚ ذيبَ ضاحتٕبٖ ٕ٘ي ٌصاقت !آلبي ػبٔطي ثطايٕبٖ آٚضزٜ
 ثطاي چٝ آٔسٜ ثٛز؟ چٝ ٌفت؟": ٔي وطز٘س ؾؤاَٞب ٞٓ ٔطتت  ثچٝ

" 
«. ! ؾفبضـ پسضتبٖ صجط ثٛز! صجط وٙيس» : ثٝ آٟ٘ب ٔي ٌفتٓ

همسر شهيد 
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ثٝ ذب٘ٛازٜ . زض ظٔبٖ پّٟٛي ٔي ذٛاؾتٙس اٚ ضا ثٝ ؾطثبظي ثجط٘س

ٞط چي ثرٛايٗ ثطاتٖٛ , زػب وٙيٗ ٔٗ ضٚ ؾطثبظي ٘جطٖ» : ٌفتٝ ثٛز
 «. !ٔي ذطْ

اٌٝ ! زازاـ» : ٌفتٓ. زاقتٗ چطخ ذيبؼي يه اظ آضظٚٞبي ٔٗ ثٛز
«. ثطاْ چطخ ذيبؼي ٔي ذطي؟ , زػب وٙٓ ٘جط٘ت

«. ! ٔي ذطْ» : ٌفت
.  اظ ؾطثبظي ٔؼبف قس ٚ ثطاي ٔٗ چطخ ذيبؼي ذطيس

خواهر شهيد 
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ثٝ ٞيچ ليٕتي ٕ٘ي قس . ثٛز٘س ٞب ثب پسضقبٖ ثؿيبض صٕيٕي  ثچٝ

 . لب٘ؼكبٖ وطز وٝ زيٍط پسضقبٖ ثطٕ٘ي ٌطزز
زؾتف زض زؾت ٔٗ ثٛز ٚ . ٔحٕسخٛاز وٕتط اظ قف ؾبَ زاقت

 خّٛتط اظ ٔب آلبيي زؾت پؿط ذطز ؾبِف  وٕي. زض ذيبثبٖ لسْ ٔي ظزيٓ
  «.!  تٙستط ثيب!ٔبزض، ثيب» : ٔحٕسخٛاز ثٝ ٔٗ ٌفت. ضا ٌطفتٝ ثٛز ٚ ٔي ضفت

ثطاي » : پطؾيسْ. زؾتٓ ضا ٔي وكيس ٚ ٔي ذٛاؾت تٙستط ضاٜ ثطْٚ
«. چي ٔبزض؟ 
تٙستط ثطيٓ، ٔي ذٛاْ ثجيٙٓ اٟٚ٘ب ثب ٞٓ چي صحجت » : ٌفت

«. ٔي وٙٗ؟ 
اٟٚ٘ب ٞٓ ٔثُ ٔٗ ٚ تٛ وٝ زاضيٓ ! آذٝ ٔبزضخبٖ ثسٜ» : ٌفتٓ

«. ! صحجت ٔي وٙيٓ، زاضٖ ثب ٞٓ حطف ٔي ظ٘ٗ
صحجت پسض ٚ پؿطٞب، ثب صحجت ٔبزض » : ٌطيٝ ٔي وطز ٚ ٔي ٌفت

ٔي ذٛاْ ثجيٙٓ پسضٞب ثٝ پؿطٞبقٖٛ چي ! ٚ پؿطٞب، ثب ٞٓ فطق ٔي وٙٝ
  «.! ٔي ٌٗ

 ذيّي» : ٚلتي آضاْ قس ٌفت. ثٝ ظحٕت تٛا٘ؿتٓ آضأف وٙٓ
لسْ ثب ٞٓ  ضٚظ زؾت پسضْ ضٚ ثٍيطْ ٚ تٛي ذيبثٖٛ نزٚؾت زاضْ ي

«. ! ْيثعٖ
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يه ضٚظ ٔٗ ٚ ٔحٕسخٛاز تٛي حيبغ . ٕٞيكٝ ٔٙتظطـ ثٛزيٓ

يه ٚلت . ٞب تٛي ذب٘ٝ ثبظي ٔي وطز٘س ٔكغَٛ وبضي ثٛزيٓ ٚ ثميٝ ثچٝ
.  ٞب قسيٓ ٔتٛخٝ ؾط ٚ صساي ثچٝ

ٔحٕسخٛاز وٝ حسٚز پٙح ؾبَ . ٞط زٚ ثٝ ؾٕت ؾبذتٕبٖ زٚيسيٓ
.  ٞب ضؾب٘س زاقت، ثٝ ؾطػت ذٛزـ ضا ثٝ پّٝ

«. چي قس ٔبزض؟ وي ثٛز؟ » : ٌفتٓ. يىجبضٜ زيسْ، ضٚي پّٝ ٘كؿت
 حميمتف ٔٗ ٞٓ فىط وطزْ «.! آٔسٜزائي ! پسضٔٝفىط وطزْ » : ٌفت

.  ٞب ايٙؽٛض قبزٔب٘ي ٔي وٙٙس پسضقبٖ آٔسٜ وٝ ثچٝ
ْ ٚ ضزثغّف ن«.!  زائي زٚؾتت زاضٜ،ثطيٓ تٛ» : ٌفتٓثٟف 

.  ٔف زاذُزثط
همسر شهيد 
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ٕٞؿط قٟيس ضيبظي ٔٙعَ ٔب . لطاض قسٜ ثٛز اؾطا آظاز قٛ٘س

 ذٛاؾتٓ وٝ پبي اٚاظ . ظازٌبٖ ضا ٔي ٌفت آضازيٛ زاقت اؾبٔي. ثٛز
.   وٙس، تب ٔٗ ٕ٘بظْ ضا ثرٛا٘ٓ ٌٛـ ٚ ثٝ زلت ثٝ اؾبٔيزضازيٛ ثٙكيٗ

» : اي وٝ ٕ٘بظْ ضا ؾالْ زازْ، ثب حبِت ػديجي ٌفت زضؾت ِحظٝ
اي ضٚ اػالْ وطز ثٝ ٘بْ   آظازٜن ي!وبـ ثٝ خبي ػبّٔي، ػبٔطي ٌفتٝ ثٛز

فمػ تفبٚتف ثب شثيح ٔب زض وّٕٝ ػبّٔي . وطْ اهلل ػبّٔي فطظ٘س ػّي شثيح
! «. ثٛز

ٖ خب قبيغ قسٜ ثٛز وٝ . آثبز ضفتيٓ ضٚظ ثٝ وٟٗ ػصط آٖ زض آ
وؿي وٝ ٞط وؽ ٔي پطؾيس، تٛظيح ٔي زازْ، وٝ آٖ . شثيح آظاز قسٜ

.  فطز زيٍطي اؾتآظاز قسٜ ، 
. فطزاي آٖ ضٚظ، پسضْ ٔطذصي ٌطفت ٚ ثٝ ٔٙعَ ثطٌكت

شثيح آظاز قسٜ ثبيس ٔطاؾٓ اؾتمجبَ » :  ٌفت«.چطا ثطٌكتي؟ »: پطؾيسيٓ
«. ! ضيعي وٙيٓ ضٚ ثط٘بٔٝ

ٞط چٝ اصطاض وطزْ وٝ اقتجبٜ قسٜ ٚ ٔب ذٛزٔبٖ اظ ضازيٛ 
ثب أيس . ؾت، وؿي اظ ٔب لجَٛ ٘ىطز اايٓ، آٖ آظازٜ فطز زيٍطي قٙيسٜ

وٓ ثبٚض  ٔٗ ٞٓ وٓ. ضيعي ثطاي اؾتمجبَ وطز٘س تٕبْ قطٚع ثٝ ثط٘بٔٝ
.  وطزْ

٘دبْ ثطازضْ ضا ثٝ ٞالَ احٕط فطؾتبزيٓ تب ذجط زليمتطي اؾط
آٖ آظازٜ وؽ » : ييس وطز ٚ ٌفتأٚلتي ثطٌكت حطف ٔب ضا ت. ثيبٚضز

 «. !زيٍطي ثٛز
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اـ ضا ٘يبٚضزٜ ثٛز٘س، ٞط ثبض وٝ ظً٘ زض ذب٘ٝ ٔب  تب پالن ٚ خٙبظٜ
ثبقس يب ذجط قٟبزتف ضا آٔسٜ ظزٜ ٔي قس، ٔٙتظط ثٛزيٓ وٝ يب ذٛزـ 

! آٚضزٜ ثبقٙس
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ؾبَ ثؼس اظ قٟبزت شثيح زض ٌطٔؿبض   يهقصت ٚ پٙحؾبَ 
. آٔٙٝ ثبيس والؼ اَٚ ٔي ضفت. ضٚظ اَٚ ٔسضؾٝ ثٛز. ؾبوٗ قسيٓ

ٞبي زيٍط  وٝ ثچٝ ذٛاؾتٓ ٕٞطاٞف ثٝ ٔسضؾٝ ثطْٚ أب ثٝ ذبؼط ايٗ
.  وٛچه ثٛز٘س ٚ ٕ٘ي قس تٟٙبيكبٖ ثٍصاضْ، ٘تٛا٘ؿتٓ ايٗ وبض ضا ثىٙٓ

ٔسضؾٝ چٝ ذجط ثٛز؟ » : ظٟط وٝ اظ ٔسضؾٝ ثطٌكت، پطؾيسْ
«. والؼ ٞٓ ضفتيٗ يب ٘ٝ؟ 

چٙس تب اظ زذتطٞب زٚض . تٛي حيبغ ثٛزيٓ. والؼ ٘ساقتيٓ» : ٌفت
ثب ٔبٔب٘ت ’ :اظ ٔٗ پطؾيسٖ. ٞٓ خٕغ ثٛزٖ ٚ ثب ٞٓ صحجت ٔي وطزٖ

 ‘! ثچٝ وٛچه زاضيٓ، ٔبزضْ ٘تٛ٘ؿت ثب ٔٗ ثيبز! ٘ٝ’:  ٌفتٓ‘اٚٔسي؟
!  پسض زاضْ! ٘ساضْثبثب ’:  ٌفتٓ‘ تٛ ضٚ ٘يبٚضز؟ ثبثبت چطا ’: ٌفتٙس

 زِٓ تًٙ ’:  ٌفتٓ‘ زِت ثطاـ تًٙ ٕ٘ي قٝ؟’:  پطؾيس٘س‘! اٖٚ ٞٓ اؾيطٜ
 «. ‘!ٔي قٝ ِٚي صجط ٔي وٙٓ

همسر شهيد 
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ؾفطٜ ضا ثبظ وطزٜ ثٛزْ ٚ ٔٙتظط . ِيال ٚ آٔٙٝ اظ ٔسضؾٝ آٔس٘س
ٞب  زض حبِي وٝ يىي اظ ثچٝ. غصا ضا ضٚي ؾفطٜ ٌصاقتٓ. آٔس٘كبٖ ثٛزْ

.  تٛي ثغّٓ ثٛز ٚ يىي ضٚي پبيٓ، قطٚع وطزيٓ ثٝ ذٛضزٖ غصا
ٞٙٛظ يىي زٚ ِمٕٝ ٘رٛضزٜ ثٛزيٓ وٝ يىجبضٜ آٔٙٝ قطٚع ثٝ ٌطيٝ 

 اٚ فمػ ٌطيٝ ،« قسٜ؟ وؿي ثٟت حطفي ظزٜ؟ چي» : ٞطچٝ پطؾيسْ. وطز
.  ٔي وطز

! ٔب زاضيٓ غصا ٔي ذٛضيٓ» : ٌفت. ثبالذطٜ قطٚع ثٝ صحجت وطز
يٝ ذٛضزٜ اظ ايٗ ،يٝ پبوت ثيبض !  غصا ٔي زٖ يب ٘ٝثبثبأب ٕ٘ي زٚ٘يٓ ثٝ 

! صساْ وٝ ثٝ اٟٚ٘ب غصا ٕ٘ي زٜ! ٖ٘ٛ تٛي پبوت ثصاضيٓ ٚ ثطاـ ثفطؾتيٓ
 .»

ذٛزْ ٕ٘ي زا٘ؿتٓ وٝ پسضقبٖ . چؽٛض ٔي قس، اٚ ضا ٔتمبػس وٙٓ
ثبيس چٝ ٔي ٌفتٓ؟ فمػ ؾؼي ٔي وطزْ فىط آٟ٘ب ضا . اؾيط اؾت يب قٟيس

! ٔتٛخٝ چيع زيٍطي وٙٓ، تب ٔٛظٛع فطأٛـ قٛز
همسر شهيد 
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ٔحٕسخٛاز حسٚز قف . ٕٞيكٝ آِجْٛ ػىؽ قٟيس ٚؾػ اتبق ثٛز
ٚضز ٚ ػىؽ پسضـ ضا ثٝ آٞبي وٛچٝ ضا ثٝ ذب٘ٝ ٔي  ثچٝ. ؾبَ زاقت

.  آٟ٘ب ٘كبٖ ٔي زاز
 ضا ثط ظثبٖ « !پسضٔٝ» ثبض وّٕٝ   يه،ثطاي ٘كبٖ زازٖ ٞط ػىؿي

  «. !ثبثبت» : ٔي ٌفتٙس ٞب ثچٝ. خبضي ٔي وطز
ٞب   ثٝ ٕٞيٗ ذبؼط آٖ ثچٝ«.!  ٘ساضْ، پسض زاضْثبثبٔٗ » : اٚ ٔي ٌفت

 . ٞٓ وٓ وٓ تٛي ذب٘ٛازٜ اظ وّٕٝ پسض اؾتفبزٜ ٔي وطز٘س
 حيبغ ثبظي ثيطٖٚٞب  يه ضٚظ ػصط وٝ ٔحٕسخٛاز ثب ٕٞيٗ ثچٝ

پسض .  ثٛزْـٔي وطز٘س، ٔٗ ٞٓ تٛي زض حيبغ ٘كؿتٝ ثٛزْ ٚ ٔٛاظت
زذتط ثچٝ تب . ٔسآٞب اظ ؾط وٛچٝ ثٝ ؾٕت ٔٙعِكبٖ ٔي  يىي اظ ثچٝ

  «.! خٖٛ، پسض آٔس آخ» : ٔتٛخٝ پسضـ قس، ٌفت
. ثٝ زيٛاض تىيٝ زازٚ  ػمت ػمت آٔس .ٔحٕسخٛاز ثبظي ضا ضٞب وطز

  «.چي قس ٔبزض؟ »: ٌفتٓ
: زض ضا ثؿتٓ ٚ اظ اٚ پطؾيسْ. ؾىٛت وطز ٚ ثٝ زاذُ ٔٙعَ آٔس

  «.چي قس؟ »
«. !  آٔسٜ ٔٗ فىط وطزْ پسض ٔٗ‘! پسض آٔس،خٖٛ آخ ’تب ٌفت »: ٌفت

همسر شهيد 
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ٔحٕسخٛاز ثٝ آؾٕبٖ . ٞب تٛي حيبغ ٘كؿتٝ ثٛزيٓ قجي ثب ثچٝ
قٕب تٛي آؾٕٖٛ چي ! ٔبزض» : ضٚ ثٝ ٔٗ وطز ٚ پطؾيس. ٍ٘بٜ ٔي وطز

«. ٔي ثيٙيٗ؟ 
ٞب ضٚ  ؾتبضٜ! ٔبٜ ضٚ ٔي ثيٙيٓ! ذٛة ٔؼّٛٔٝ ٔبزض» : ٌفتٓ

«. ! اثط ضٚ ٔي ثيٙيٓ! ٔي ثيٙيٓ
 «. غيط اظ ايٟٙب وٝ ٌفتي، زيٍٝ چيعي ٕ٘ي ثيٙيٗ؟» : ٌفت
 «.ٍٔٝ تٛ چيعي ٔي ثيٙي؟ ! ٘ٝ» : ٌفتٓ
چؽٛض قٕب ! ٔٗ ثٝ ٞط چي ٍ٘بٜ ٔي وٙٓ، پسضْ ضٚ ٔي ثيٙٓ» : ٌفت
«. ٕ٘ي ثيٙيس؟ 

همسر شهيد 
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. ٔحٕسخٛاز اظ ثچٍي ذيّي زٚؾت زاقت ذّجبٖ خٍٙٙسٜ ثكٛز
» : ٔي ٌفت، «ثطاي چي ٔي ذٛاي ذّجبٖ ثكي؟»: ٚلتي اظ اٚ ٔي پطؾيسيٓ

ٔي ذٛاْ ذّجبٖ ثكٓ، ثطْ وبخ صساْ ضٚ ثٕجبضاٖ وٙٓ ٚ پسضْ ضٚ ثطزاضْ 
«. ! ٚ فطاض وٙٓ

همسر شهيد 
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يىي . ٔكغَٛ ذيبؼي ثٛزْ. يه قت پبي تّٛيعيٖٛ ٘كؿتٝ ثٛزيٓ
 ضا ٘كبٖ ٔطحْٛ قٟيس آٚيٙي. ٞبي ضٚايت فتح پرف ٔي قس اظ فيّٓ
ثبضٜ زيسْ ٔحٕسخٛاز اظ خب ثّٙس قس ٚ ضفت خّٛي تّٛيعيٖٛ  يه. ٔي زاز

 وي ثٛز ثٛؾف وطزي؟ ،ٔبزض» : ٌفتٓ. ٚ تصٛيط قٟيس آٚيٙي ضا ثٛؾيس
 .»

! اَٚ فىط وطزْ پسضٔٝ، ِٚي زلت وٝ وطزْ زيسْ اٚ ٘يؿت» : ٌفت
«. ! أب ثٝ ٘يت پسضْ ثٛؾيسٔف

همسر شهيد 
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تب ظٔب٘ي وٝ تٛي زٜ ؾبوٗ ثٛزيٓ، ٕٞٝ ٕ٘بظٞبي ٔغطثف ضا زض 

ثؼس اظ . ٌبٞي ثب ٞٓ ثٝ ٔٙعَ ثؼعي فمطا ٔي ضفتيٓ. ٔؿدس ٔي ذٛا٘س
يه ضٚظ . قٟبزتف ٞٓ، ثؼعي ٚلتٟب ثٝ ٘يبثت اظ اٚ ثٝ آٟ٘ب ؾط ٔي ظزْ

. آثبز ضفتٝ ثٛزيٓ، ثب ٔحٕسخٛاز ثٝ ٔٙعَ يىي اظ آٟ٘ب ؾط ظزيٓ وٝ ثٝ وٟٗ
.  ٚلت اشاٖ ٔغطة ثٛز

ٞب ذٛة ٔي زا٘ؿتٙس وٝ پسضقبٖ ٚلت ٕ٘بظ ٔغطة ثٝ ٔؿدس  ثچٝ
زؾت .  ٔحٕسخٛاز وٕتط اظ پٙح ؾبَ زاقت.ثّٙس قس صساي اشاٖ. ٔي ضفت

! ثطيٓ، ثطيٓ ٔؿدس» : ٔي ٌفت. ضا ٌطفت ٚ قطٚع وطز ثٝ وكيسٖٖ ْ
«. ! ثطيٓ پسض ٔؿدسٜ، ٔي ذٛاْ ثجيٕٙف

. ذٛزْ وٙبضي ايؿتبزْ. زؾتف ضا ٌطفتٓ ٚ آٚضزْ خّٛي ٔؿدس
 ز٘جبَ . قسٔستي تٛلف وطز ٚ زاذُ ٔؿدس.  ٔؿدسة زضخّٛياٚ ضفت 

.  ٚلتي اثطي اظ اٚ ٘سيس، ثطٌكت. پسضـ ٌكت
همسر شهيد 



شهيد ذبيح اهلل عامري 

 

32

 
 
 
 
 
 

 
 

يه ضٚظ ظٟط وٝ اظ ٔسضؾٝ . پؿط ثعضٌٓ ثٝ والؼ اَٚ ضفتٝ ثٛز
ضا ٖ ثٝ زض ٔي وٛفت ٚ ْ. تؼؽيُ قس، ثٝ ؾطػت ذٛز ضا ثٝ ٔٙعَ ضؾب٘س

.  صسا ٔي ظز
چي قسٜ ٔبزض، چطا » : ٌفتٓ. ثٝ ؾطػت ضفتٓ ٚ زضة ضا ثبظ وطزْ

«. ايٙمسض ػدّٝ ٔي وٙي؟ 
ٔٗ يبز . ثٛز ‘پسض ثٝ ٔؿبفطت ٔي ضٚز’أطٚظ زضؾٕبٖ » : ٌفت

! «. ٔي ذٛاْ ثطاي پسضْ ٘بٔٝ ثٙٛيؿٓ! ٌطفتٓ ثٙٛيؿٓ، پسض
آزْ ثطاي وؿي ٘بٔٝ » : ثطايف تٛظيح زازْ. اٚ ضا ثٝ زاذُ ثطزْ

 ! ٔب وٝ آزضؼ پسضت ضٚ ٘ساضيٓ!ٔي ٘ٛيؿٝ وٝ آزضؾي اظـ زاقتٝ ثبقٝ
«. !  ٔٗ ٞٓ زِٓ ثطاـ تًٙ قسٜ؟ٍٔٝ ٕ٘ي ثيٙي ٔٗ ٞٓ ثطاـ ٘بٔٝ ٕ٘ي زْ

» : ٌفت. ثٝ ظحٕت تٛا٘ؿتٓ ثٝ اٚ تفٟيٓ وٙٓ وٝ پسضـ ٔفمٛز اؾت
«. پؽ ثبيس چىبض وٙٓ؟ تٛ چىبض ٔي وٙي ٔبٔبٖ؟ 

  «.! ٔٗ صجط ٔي وٙٓ» : ٌفتٓ
! «. پؽ ثٝ ٔٗ يبز ثسٜ چؽٛضي ثبيس صجط وٙٓ» : ثالفبصّٝ ٌفت

! «.  ذسا ٞٓ ٔي زٜ،اظ ذسا ثرٛاٜ ثٟت صجط ثسٜ» : ٌفتٓ
همسر شهيد 
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حؿٗ ِٟطزي . زض ذب٘ٝ ٔب ضا ظز٘س. اظ خجٟٝ آٔس. ظٔؿتبٖ ثٛز
ٞبي ػبؼفي ثيٗ پسض ٚ   ثٝ صحٙٝـٚلتي چكٓ. ٚاضز ٔٙعَ قس .ثٛز

ثٟتطٜ اظ ! خبٖ ػبٔطي» : ٌفت ػبٔطي وطز ٚآلبي فطظ٘ساٖ افتبز، ضٚ ثٝ 
ٔٗ ثٝ ! تٛ زيٍٝ ٘جبيس ثطي! ٞبت ثطؾي ايٗ ثٝ ثؼس تٛ ثٕٛ٘ي ٚ ثٝ ثچٝ

تب   اٌٝ تٛ قٟيس ثكي، ايٗ چٟبض!ٞب پسض ٔي ذٛاٖ ايٗ ثچٝ. خبي تٛ ٔي ضْ
«. !  ثيب ٚ اظ ضفتٗ ثٍصض!..  .ثچٝ

ظٖ ذٛة، . ٞبـ ضٚ ثط ٔٗ تٕبْ وطزٜ ذسا ٘ؼٕت» : شثيح ٌفت
يه چيع فطاتط اظ ايٟٙب .  ثٝ ٔٗ زازٜض ٘ؼٕتٟبي خٛضٚاخٛ!ٞبي ذٛة ثچٝ

 !اْ، اٖٚ ٞٓ ٘ؼٕت لطاض ٌطفتٗ زض خٛاض لطة اِٟيٝ اظـ ذٛاؾتٝ
ٞبي   ٍ٘طاٖ ثچٝ!خبٖ خًٙ ثٟب٘ٝ اؾت ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٔمصس حؿٗ

ٔٗ ٘جبـ، ذسا قيطظ٘ي ثٝ ٔٗ زازٜ وٝ ثٝ ذٛثي ٔي تٛ٘ٝ اظ ػٟسٜ ٕٞٝ 
«. ! وبضٞبقٖٛ ثطثيبز

فىط ! ٘بلال» : زض حبِي وٝ ِجرٙس ثٝ ِت زاقت، ثٝ حؿٗ ٌفت
ٌيط وٙي ٚ ذٛزت قطثت قٟبزت ضٚ  اي ٔي تٛ٘ي ٔٗ ضٚ ظٔيٗ وطزٜ

 قٕب ثٕٖٛ، خٛٚ٘ي، آضظٚٞبي خٛضٚاخٛض !خبٖ  ٘ٝ حؿٗ؟ثرٛضي
 ! «.ايٓ ٖٔٛ ضؾيسٜ ٔب ثٝ آضظٚٞبي ز٘يبيي! زاضي

همسر شهيد 
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ٔستي زض اثط فكبض ظ٘سٌي، ٘بضاحت ثٛزْ ٚ پسضْ ضا ٔمصط 
ٕ٘ي ضفت خجٟٝ ٚ ثبالي ؾط ٔب ثٛز، ٔٗ ايٗ ٕٞٝ  اٌٝ اٚ» : ٔي زا٘ؿتٓ، وٝ
 «.! ٔكىُ ٘ساقتٓ

. ٌٛقي ضا ثطزاقتٓ. قجي تٛي ذٛاة زيسْ تّفٗ ظً٘ ٔي ذٛضز
 «. اظ ودب ظً٘ ٔي ظ٘ي؟» : پطؾيسْ. احٛاِپطؾي وطزيٓ. پسضْ ثٛز

ٗ خب ثٝ فىط قٕب ! اظ ثٟكت» : ٌفت ٚظغ قٕب ذٛثٝ؟ ٔٗ اظ اي
«. ! ٞؿتٓ

اٌٝ ٔٗ ضٚ زٚؾت زاضي، چطا ثطاْ ٘بٔٝ ٕ٘ي زي ٚ » : ٌفتٓ
«. يي؟ إٓ٘ي 

دختر بسرگ شهيد 
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ظٔب٘ي وٝ اػالْ قس آظازٌبٖ وكٛضٔبٖ ثطٔي ٌطز٘س، پسضْ ضا زض 
.  ٞبي ذٖٛ ثٛز ِجبؼ ؾفيسي ثٝ تٗ زاقت وٝ ضٚي آٖ ِىٝ. ذٛاة زيسْ

«. ! ٔٙتظط ٔٗ ٘جبقيس. زذتطْ، ٔٗ ٕ٘ي يبْ» : ضٚ ثٝ ٔٗ وطز ٚ ٌفت
دختر بسرگ شهيد 
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ٔبزضْ . ثطازضْ اظزٚاج وطز ٚ تصٕيٓ ٌطفت زض تٟطاٖ ظ٘سٌي وٙس
 . ٚضزآ٘بضاحت ثٛز ٚ ثٝ ضٚي ذٛزـ ٕ٘ي 

يىي اظ ثؿتٍبٖ زض ذٛاة ٔي ثيٙس وٝ پيف ٔبزضْ ٘كؿتٝ ٚ پسضْ 
اٚ ٘جبيس ٍ٘طاٖ ! ٔٗ پيف فبؼٕٝ ٞؿتٓ» : ٔي ٌٛيس. اظ زض ٚاضز ٔي قٛز

 «.! فبؼٕٝ تٟٙب ٘يؿت. ٞب ٞطخب وٝ ضاحتٙس، ظ٘سٌي وٙٙس  ثچٝ!ثبقس
دختر بسرگ شهيد 
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» : ٌبٞي اظ ؾط وبض وٝ ٔي أس، ٔي ٌفت. ػعٛ قٛضاي زٜ ثٛز
 «. ثطيٓ؟

  «.ودب؟ » : ٔي پطؾيسْ
! «. ثطيٓ ثٝ چٙس تب ثي ثعبػت ؾط ثع٘يٓ» : ٔي ٌفت

.  ثب ٞٓ ٔي ضفتيٓ
همسر شهيد 
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اٌط پِٛي ثٝ ٔٗ ٔي زاز، . ثب تدٕالت ظ٘سٌي ثٝ قست ٔربِف ثٛز
ذبصيت زيٍٝ  ٘طي ؼال يب چيعٞبي ثي» : ٔي وطز ثالفبصّٝ ٘صيحتي

اٌٝ زِت ذٛاؾت، زض ضاٜ ذسا ا٘فبق وٗ وٝ آذطت ذٛثي زاقتٝ ! ثٍيطي
«. ! ثبقي

همسر شهيد 
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زض يه ٔطحّٝ قٟيس حؿٗ ِٟطزي اظ ٘بحيٝ زؾت ٔدطٚح قسٜ 
حؿٗ ثٝ ذب٘ٝ . آٚضزٜ ثٛز ٚ ثب ذٛزـ زاقتضاهلل تطوف ضا ز ثٛز ٚ شثيح

ثجيٗ، ايٗ تطوف اٍ٘كتٟبي تٛ » : ٔب آٔس، تطوف ضا ٘كب٘ف زاز ٚ ٌفت
وبفي ثٛز تٛي ؾطت يب لّجت ثرٛضٜ ٚ قطثت ضٚ ؾط ! ضٚ لؽغ وطز

! «. ثىكي وٝ ٘كس
.  ٔي ٌفتٙس ٚ ٔي ذٙسيس٘س

همسر شهيد 



شهيد ذبيح اهلل عامري 

 

40

 
 
 
 
 
 

 
 

 .تب ثچٝ ٔطيط ثٛز٘س يىجبض وٝ ٔي ذٛاؾت اػعاْ قٛز، ٞط چٟبض
ٚلتي . زذتطْ ضا ثب ذٛزـ ثٝ ٟٔسوٛزن ٔي ثطز. ٔٗ ٔب٘غ ضفتٙف قسْ

ذب٘ٓ، ٍ٘صاقتي ثطْ خجٟٝ، أطٚظ ٘عزيه ثٛز اتفبلي » : ثطٌكتٙس، ٌفت
! «. ثيفتٝ وٝ تب آذط ػٕطت پكيٕٛ٘ي ثىكي

  «.چٝ اتفبلي افتبز؟ » : پطؾيسْ
 ذسا !أطٚظ وٓ ٔٛ٘سٜ ثٛز، ثب يه وبٔيٖٛ تصبزف وٙيٓ» : ٌفت

ضا٘ٙسٜ وبٔيٖٛ تٛ٘ؿت، ؾپط ثٝ ؾپط ٔبقيٗ ضٚ ٍ٘ٝ . ثٟٕٖٛ ضحٓ وطز
أب تب . ثؼس ٞٓ پيبزٜ قس ٚ آٔس خّٛ، قبيس ثطاي زػٛا وطزٖ. زاضٜ

ذسا ثٝ ذبؼط ايٗ فطقتٝ ’ :چكٕف ثٝ ثچٝ ذٛضز، اٖٚ ضٚ ثٛؾيس ٚ ٌفت
ذب٘ٓ، اٌٝ ذسا ٔي ذٛاؾت ٕٞيٗ خب،  ‘!وٛچِٛٛ ثٝ ٞط زٚي ٔب ضحٓ وطز

ثٍصاضيٗ ٔٗ !  پؽ ايٙمسض ؾس ضاٜ ٔٗ ٘كيٗ؛ٔي تٛ٘ؿت خبٖ ٔب ضٚ ثٍيطٜ
«. ! ثٝ تىّيفٓ ػُٕ وٙٓ

همسر شهيد 
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ٞب ثٝ قست ٔربِفت  اِٚيٗ ثبض وٝ ٔي ذٛاؾت ثٝ خجٟٝ ثطٚز، ثچٝ
ٔٗ ثبيس ثطْ » : ٞب ضا ٔتمبػس وطز وٝ أب اٚ ثب حٛصّٝ ثچٝ. ٔي وطز٘س

 اٌٝ ٔٗ ٘طْ اٟٚ٘ب قٟيس !ٔي قٗ پب٘ؿٕبٖ وٙٓ  وٝ ظذٕي  ضٚٞبيي ضظٔٙسٜ
! «. ٔي قٗ

ٞب ضا ضاظي وطز ٚ پؽ اظ ضٚثٛؾي ثب آٟ٘ب اػعاْ  ثبالذطٜ ثچٝ
 وٝ ضٚظ آٔس٘ف ضا ثطاي ٔب اي اظ اٚ زضيبفت وطزيٓ ثؼس اظ ٔستي ٘بٔٝ. قس

.  ٘ٛقتٝ ثٛز
غطٚة قس، . تبثي ٔي وطز٘س ٞب ثي ثچٝ. آٖ ضٚظ ٕٞٝ ٔٙتظط ثٛزيٓ

.  ٞب آٔسيٓ ثيطٖٚ زض حيبغ ٚ ثٝ ذيبثبٖ چكٓ زٚذتيٓ ثب ثچٝ. ٘يبٔس
زض تبضيىي ثؼس اظ ٔغطة، اظ زٚض وؿي ضا زيسيٓ وٝ ِجبؼ ثؿيدي 

أب آ٘مسض الغط ٚ . ذٛزـ ثٛز. يسآثٝ تٗ زاضز ٚ ثٝ ؾٕت ٔب ٔي 
  !اؾترٛا٘ي قسٜ ثٛز وٝ ثٝ ضاحتي قٙبذتٝ ٕ٘ي قس

همسر شهيد 
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ٚلتي . زض ػّٕيبت آظازؾبظي ذطٔكٟط، أيس ثٝ ثطٌكتف ٘ساقتٓ
اظ ثؽ آتف قسيس » : ٌفت. ػّت ضا پطؾيسْ.  ثٛزيٞبيف ظذٓ آٔس، آض٘ح

ذيع    ٔدطٚحيٗ ضٚ ضٚي پكتٕٖٛ ؾٛاض وٙيٓ ٚ ؾيٙٝثٛزيٓثٛز، ٔدجٛض 
! «. ثطيٓ

همسر شهيد 
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زذتطْ ٔي ذٛاؾت ثٝ . ضفت وٝ اػعاْ قٛز اٚ ذسا حبفظي وطز ٚ
اٚ ضا ثٝ ٔٙعَ .  ٍٞٙبْ ػجٛض اظ ذيبثبٖ ٔٛتٛضي ثٝ اٚ ظز.ٔسضؾٝ ثطٚز

.  آٚضز٘س
   «.!ٔبٔبٖ، حبِٓ ثٝ ٞٓ ٔي ذٛضٜ» : وٝ ٌصقت، زذتطْ ٌفت وٕي 

ٚلتي ثطٌكتيٓ، ثطاي ثسضلٝ . اٚ ضا ثطزاقتٓ ٚ ثٝ ثيٕبضؾتبٖ ثطزْ
! ٘تٛا٘ؿتٓ اٚ ضا ثجيٙٓٔٗ اػعاْ قسٜ ثٛز ٚ . شثيح ضفتٓ

همسر شهيد 
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ثؼعي اظ زٚؾتبٖ ثٝ اٚ اصطاض . پي ؾبذتٕب٘كبٖ ضا وٙسٜ ثٛز٘س
» : ثٝ اٚ ٔي ٌفتٙس. ٔي وطز٘س وٝ ثٕب٘س ٚ وبض ؾبذتٕبٖ ضا ثٝ خبيي ثطؾب٘س

ا٘س، ٕٞيٙؽٛضي ٔي ذٛاي  ٘كؿتٝ خطيأات تٛي ذٛ٘ٝ ٔؿت ظٖ ٚ ثچٝ
«. ضٞبقٖٛ وٙي ثٝ أبٖ ذسا ٚ ثطي؟ 

خبْ تىّيفٓ ثبظ اٖٞب ٕ٘ي تٛ٘ٝ ٔٗ ضٚ اظ  ايٗ ثٟب٘ٝ» : خٛاة زاز
! «. ثطيٓ زيٍٝٞب  وٝ ٔب زاض٘سا٘تظبض! ٞب ضا پطوٙيس ا٘س خجٟٝ أبْ ٌفتٝ! ثساضٜ

آقاي حسين عامري 
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 پؿطْ ٔطز ،ذب٘ٓ» : ذيّي ثب ٔحٕسخٛاز قٛذي وطز ٚ ثٝ ٔٗ ٌفت
 ٕٖٞٛ وبض ضٚثجيٗ ٞط وبضي وٝ ٔٗ ٔي وٙٓ اٚ ٞٓ ثٝ ذٛثي ! قسٜ

«. ! ٔي وٙٝ
حبال »: ثؼس ثٝ ٔحٕسخٛاز ٌفت. قطٚع وطز ثٝ لسْ آٞؿتٝ ضفتٗ

  ... «تٛ
 ٚ پب ٔي وٛثيساٚ ٞٓ قطٚع وطز، ٔثُ پسض پبٞب ضا ٔحىٓ ثٝ ظٔيٗ 

ٔي ذٛاؾت . آذطيٗ ثبض ثٛز وٝ اػعاْ ٔي قس. ٔي ٌصاقتخبي پبي پسض 
.  ثٝ ٔٗ ثفٟٕب٘س وٝ اظ ايٗ ثٝ ثؼس ٔطز ذب٘ٝ ٔحٕسخٛاز اؾت

همسر شهيد 
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وٝ ذجط ٔفمٛز قسٖ اٚ ضا ثٝ ٔب زاز٘س، حطفٟبي  ثؼس اظ ايٗ
أب آلبي ٔطتعي . ٞط وؿي اظٟبض٘ظطي ٔي وطز. ٔتفبٚتي ٔي قٙيسيٓ

. آتف ذيّي قسيس ثٛز» :  وٝ ذٛزـ ثب شثيح ثٛز، ثطأٖٛ ٌفتزٞمب٘ي
أب ٞط چي ثٟف ٌفتٓ صجط وٙٝ تب يٝ ذٛضزٜ . ٔٗ ذٛزْ اٚ ضٚ ثطزْ ذػ
! «. آتف وٓ ثكٝ، ٌٛـ ٘ىطز

! «. ٔٗ اظ زٚض زيسْ وٝ ٌِّٛٝ تٛح ٔؿتميٓ ثٟف ذٛضز» : ٔي ٌفت
.   اؾترٛاٖ ٚ پالوف ضٚ آٚضز٘س، يه ثمچٝ ثبثؼس اظ زٜ ؾبَ

همسر شهيد 
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  «.! زاضي وٙي تٛ ثّس ٘يؿتي ثچٝ» : يه قت تٛي ذٛاة ثٝ ٔٗ ٌفت
! ٜ ذيّي ثطاْ ؾرت٘يؿتيتٛ وٝ » : ٔٗ ٞٓ اظـ ٌّٝ وطزْ ٚ ٌفتٓ

«. ! زيٍٝ ٕ٘ي شاضْ ثطي
 قطٚع وطزْ ثٝ !ززيسْ پؿط ثعضٌٓ تت زاض. اظ ذٛاة ثيساض قسْ

.  قٛيٝ زازٖ تب تجف لؽغ قس پب
همسر شهيد 
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أب ذٛة ثٝ يبز زاضْ ضفتبض .  وٝ پسضْ قٟيس قسٜ ثٛزْٞكت ؾبَ
اـ ضا خّت ٔي وطز، حتي يه ثطي  ٞط چيعي وٝ تٛخٝ. اـ ضا ػبضفب٘ٝ

. ثٝ يبز ٔي آٚضزذسا ضا  ٌُ،
دختر بسرگ شهيد 
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 ، ٔٗ ضاأب پسض ٚ ٔبزضْ.  ٘فطت زاقتٓ،اظ صجح ظٚز ثيساض قسٖ
ثبيس صجح ظٚز ثّٙس قي زضؼ » : ٔي ٌفتٙس صجح ظٚز ثيساض ٔي وطز٘س ٚ

«. ! ثرٛ٘ي
چٖٛ ٔب ضا ثطٔي زاقت ٚ ثب . ٞب ضا ذيّي زٚؾت زاقتٓ أب خٕؼٝ

.  ذب٘ٛازٜ ٔي ضفتيٓ ثيطٖٚ
دختر بسرگ شهيد 
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ٞبي ٔىطض زض  ؾبَ ظِعِٝٞعاض ٚ ؾيصس ٚ قصت ٚ ٞفت، ؾبَ 
 . ٔي ِطظيس ؾبَ ثٝ ؼٛض ٔتٛاتط قٟط حسٚز يه. ٌطٔؿبض ثٛز

 ضٚظٞب، ثطاي ؾطوكي اظ ذب٘ٛازٜ ٔحتطْ قٟيس، آٖػصط يىي اظ 
«. ٞب ٕ٘ي تطؾٙس؟  ثچٝ» : اَ وطزْؤاظ ٕٞؿط قٟيس ؼ. ثٝ ٔٙعِكبٖ ضفتٓ
زيكت زذتط ثعضٌٓ ٔي ٌفت ذسا وٙٝ آ٘مسض ايٗ » : خٛاة زاز

يه ِحظٝ اٚ ضٚ ! ٞب ذٛ٘ٝ ضٚ ضٚي ؾطٔب ذطاة ٘ىٙٝ، تب پسض ثيبز ظِعِٝ
 «. ! ثىٙٝ،ثجيٙيٓ ثؼس اٌٝ ذطاة ٞٓ وطز

يارمحمد عرب عامري 
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، ٚلتي ذجط ٔفمٛز قس٘ف ضا ثطايٕبٖ قصت ٚ چٟبضؾبَ 
.   ٔي وطز ٌيطيثٟب٘ٝذيّي ذصٛصبً ٔحٕسخٛاز ْٞب،  آٚضز٘س، ثچٝ

. ٔس٘س ثٝ ٔب ؾط ثع٘ٙسآفبٔيُ ٚ ٔطزْ، اؼالع پيسا وطزٜ ثٛز٘س ٚ ٔي 
» : ٔحٕسخٛاز وٝ وٕتط اظ پٙح ؾبَ زاقت، ٔساْ ٌطيٝ ٔي وطز ٚ ٔي ٌفت

ٔٗ ٕ٘ي ذٛاْ وؿي ثيبز !  اٌٝ پسضْ اٚٔس ثبظ وٙيٗ،زض ضٚ ثجٙسيٗ
«. ! ٖٔٛ ذٛ٘ٝ

همسر شهيد 
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زض ايٗ ؾفط . اظ ؼطف ثٙيبز قٟيس ٔب ضا ثٝ ظيبضت أبْ ضظب ثطز٘س

زض ؼَٛ ضاٜ ٔحٕسخٛاز ٌطيٝ . پسضقٛٞط ٚ ذٛاٞطقٛٞطْ ٕٞطاٞٓ ثٛز٘س
.  ٕ٘ي ضفتٞٓ ثغُ وؿي . ٔي وطز

 ثبيس ٌبٞي ايٗ. ٔحٕس٘جي وٝ وٛچىتط اظ اٚ ثٛز، ذيّي آضأتط ثٛز
ٔٗ ضٚ ثطاي چي آٚضزي ايٗ » : ٔي ٌفت. ٚ ٌبٞي آٖ ضاضا ثغُ ٔي وطزْ 

ٗ خب ثبقٓ!  اٌٝ ضاؾت ٔي ٌي پسضْ ضٚ ثيبض؟خب  ! «.ٔٗ ٕ٘ي ذٛاْ اي
ثيٙي قسٜ ثٛز،  زض ؾبِٗ آٔفي تئبتطي وٝ پيف. ثٝ ٔمصس ضؾيسيٓ
ٖ ٚ اػالْ ثط٘بٔٝ، آلبيي آٔس آپؽ اظ لطائت لط. زض خّؿٝ قطوت وطزيٓ

.   قجيٝ آلبي ػبٔطي ثٛزذيّي وٝ زؾرٙطا٘ي وٗ
ٞب ثبظي ٔي وطز٘س ٚ ٔب ضٚي  ٞب تٛي ضاٞطٚ، ثيٗ صٙسِي ثچٝ

ٚلتي ٔٗ ٔتٛخٝ قجبٞت آٖ آلب ثب ػبٔطي قسْ، . صٙسِي ٘كؿتٝ ثٛزيٓ
وٝ آٖ آلب ضا ثجيٙس، ؾطـ ضا ٌطْ  ثٝ ؾٕت ٔحٕسخٛاز ضفتٓ تب لجُ اظ ايٗ

! وٙٓ
 ثّٙس قسْ، چكٕف ثٝ آٖ آلب افتبز ٚ ثٝ ٕٞيٗ وٝ. زيط قسٜ ثٛز

. ذٛزْ ضا ثٝ اٚ ضؾب٘سْ ٚ ثغّف وطزْ. ؾطػت ثٝ ؾٕت ؾٗ زٚيس
! ايٗ آلب قجيٝ پسضٔٝ! ِٚٓ وٗ» : صٛضتٓ ضا چًٙ ٔي ا٘ساذت ٚ ٔي ٌفت

  «.! ٔي ذٛاْ ثطْ ثغّف
همسر شهيد 



تا كوي نيكنامي 

 

53 

 
 
 
 
 
 

 
 

آٖ .  ؾبِٝ ثٛز وٝ آلبي ػبٔطي قٟيس قس٘سزٚاظزٜثطازضْ، ٟٔسي 
 ثٝ تٕبْ وبضٞبي ٔب اٚ. آثبز ؾبوٗ ثٛزيٓ ظٔبٖ زض ضٚؾتبي وٟٗ

ثب ٔحٕسخٛاز ٚ ٔحٕس٘جي ثبظي ٔي وطز تب آٟ٘ب وٕتط ثٟب٘ٝ پسض . ٔي ضؾيس
ٕٞٝ ظحٕت » : ثٝ ضؾٓ ازة اظ اٚ ػصضذٛاٞي ٔي وطزْ وٝ. ضا ثٍيط٘س

  «.!ذٛ٘ٝ ٔب ثٝ زٚـ تٛ افتبزٜ
 آلبي ػبٔطي لجُ اظ ضفتٙف اظ ٔٗ ذٛاؾتٝ وٝ ،آثدي» : ٔي ٌفت

«. ! ٞب ضٚ زاقتٝ ثبقٓ قٕب وٕه وٙٓ ٚ ٞٛاي ثچٝثٝ ٔٗ 
ثٝ . زض يه تصبزف، ؾرت ٔدطٚح ٚ زض ثيٕبضؾتبٖ ثؿتطي قس

 وٝ ثطاي ؾط ظزٖ  اظ حطفٟبي ٔطزٔي. ٔحط اؼالع ثٝ ٔٙعَ پسضْ ضفتٓ
 ثس اؾت ٚ أيس ٘دبتي ذيّئس٘س، فٟٕيسْ حبَ ثطازضْ آثٝ پسضْ ٔي 

.  ثطايف ٘يؿت
ٞٛـ  اي ثي يه ٞفتٝ. ٞٛـ اؾت زيسْ ثي. ثٝ ثيٕبضؾتبٖ ضفتٓ

قٛٞطْ ضا وٝ ! ذساي ٟٔطثبٖ» : تٛؾّي پيسا وطزْ ٚ ٌفتٓ، قت. ثٛز
ثٝ خبي ! ٞبي ٔٙٝ أب ايٗ ثطازض ٔٗ، ٔٛ٘ؽ ثچٝ! ا٘تربة وطزي ٚ ثطزي

ضاظي ٘كٛ اٚ ضٚ ٞٓ اظ زؾت ! قٟيس وبضٞبي ذٛ٘ٝ ٔب ضٚ ا٘دبْ ٔي زٜ
  «.! ثسْ
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زض ذٛاة . ٕٞيٗ ؼٛض ثب ذسا ضاظ ٚ ٘يبظ ٔي وطزْ وٝ ذٛاثٓ ثطز
. زيسْ وٝ زاضْ ضاظ ٚ ٘يبظ ٔي وٙٓ ٚ قفبي ثطازضْ ضا اظ ذسا ٔي ذٛاٞٓ

ٔب قفبي ثطازضت ضا اظ ذسا » : ٘بٌٟبٖ لطل ٔبٜ ثٝ وٙبضْ آٔس ٚ ٌفت
! ايٗ زيٍٝ چي ثٛز؟ ٔٗ وٝ ثب اٚ حطفي ٘عزْ»: ثٝ ذٛزْ  ٌفتٓ«. ! ٌطفتيٓ

   «.اظ ودب فٟٕيس ٔٗ ثب ذسا زض چٝ ٔٛضزي صحجت ٔي وٙٓ؟
! ثبقسزض ٕٞبٖ حبَ ثٝ شٞٙٓ آٔس وٝ ٘ىٙس ٘ٛض يىي اظ اِٚيبي ذسا 

 . تب ثٝ ؾٕتف ٍ٘بٜ وطزْ، زيسْ لطل ٔبٜ زض آؾٕبٖ اؾت
ْ، چكٕف ضا ثبظ ضزصسايف وٝ ٔي ن. صجح ثٝ ثيٕبضؾتبٖ ضفتٓ

.   زض يه ٞفتٝ ثٟجٛز پيسا وطز ٚثٝ ٞٛـ آٔسٜ ثٛز. ؾتز ٚ ٔي ةضٔي ن
همسر شهيد 
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قت زض ذٛاة زيسْ پسض . ثٝ زِيُ ثيٕبضي ثٝ تٟطاٖ ضفتٝ ثٛزْ
 «.! ثطات خٛخٝ ٌطفتٓ» : ٌفتثٝ ٔٗ .  اؾت قٟيس، چٟبض تب خٛخٝ ٌطفتٝ

 تٛاٖ زاضْ وٝ ٍٔٝخٛخٝ ثطاي چي؟ آذٝ ٔٗ پيطظٖ » : ٌفتٓ
«. خٛخٝ ٍ٘ٝ زاضْ؟ 

«. !  ثبيس ٍ٘ٝ زاضي،اْ ٌطفتٝ» : ٌفت
ثٝ !  ذجط زاز٘س شثيح ٔفمٛز قسٜ اؾت وٝيىي زٚ ضٚظ ٍ٘صقت

اٖٚ چٟبض تب خٛخٝ وٝ حبخي ! اٚ قٟيس قسٜ» : ٔحط قٙيسٖ ذجط ٌفتٓ
 «. !٘س ٞؿتتٛي ذٛاة ثطاي ٔٗ ٌطفتٝ ثٛز، ٕٖٞٛ چٟبضتب ثچٝ شثيح

 مادر شهيد 
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. ٞبي پي زض پي زض ٌطٔؿبض ثٛز  ؾبَ ظِعِٝقصت ٚ ٞفت،ؾبَ 
ٞبيٓ ضا ظيط  اي اظ حيبغ ؾبيجب٘ي ػّٓ ٔي وطزْ ٚ ثچٝ ٞط ضٚظ زض ٌٛقٝ
.  ثب ٔٗ ضفت ٚ آٔس زاقت يخب٘جبظٔحتطْ ٕٞؿط . آٖ خٕغ ٔي وطزْ

ٚلتي ايٗ ٚظؼيت ضا زيس، اظ ٔٗ ذٛاؾت ثب ٞٓ ثٝ ٞالَ احٕط ثطٚيٓ ٚ 
. چبزض تٟيٝ وٙيٓ

قطٚع وطزْ ثٝ تٛظيح . ثٝ اتبق ٔسيط ٚلت ٞالَ احٕط ضفتيٓ
َٚ ٞالَ احٕط لَٛ زاز ؤٔؽ. چبزض ٔٛخٛز ٘جٛز. ؾطْ پبييٗ ثٛز. زازٖ

زض اِٚيٗ فطصتي وٝ چبزض ثطؾس، ذٛزـ يه ترتٝ چبزض ثطايٕبٖ 
.  ثيبٚضز

قٕب ! ذب٘ٓ ػبٔطي» : اظ زض اتبق وٝ ذبضج قسيٓ، آٖ ذب٘ٓ ٌفتٙس
 اظ اَٚ تب آذط اقه وٝ ؾطتبٖ پبييٗ ثٛز ٚ تٛظيح ٔي زازيس، ضئيؽ

«. ! ٔي ضيرت
ثطايٕبٖ . ذٛزـ ثٛز. زض ذب٘ٝ ٔب ضا ظز٘س. زٚ ؾٝ ضٚظي ٌصقت

.  چبزض آٚضزٜ ثٛز
همسر شهيد 
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ثطاي زض أبٖ ٔب٘سٖ اظ ذؽط ظِعِٝ، چبزض ضا ثب وٕه ثطازضْ ٚ 
تمطيجبً ٕٞٝ ٔطزْ چبزض ظزٜ ثٛز٘س ٚ زض چبزض . ٞب ػّٓ وطزيٓ ٕٞؿبيٝ

.  ٔي ذٛاثيس٘س
. ٔس، اظ تطؼ غف ٔي وطزآاي زاقتيٓ وٝ ٚلتي ظِعِٝ ٔي  ٕٞؿبيٝ

 ثجيٗ ثب چٙس تب .ثطٚ ثٝ ايٗ ٕٞؿبيٝ ؾط ثعٖ » : قٛٞطـ ثٝ اٚ ٌفتٝ ثٛز
ٖ ٚوٝ ٔطزي ثبالي ؾطـ ثچٝ وٛچه چؽٛض ظ٘سٌي ٔي وٙٗ، ثسٖٚ ايٗ

«. ! ثبقٝ، تب ثجيٙي وٝ ثب تطؾيسٖ وبض زضؾت ٕ٘ي قٝ
تب ثچٝ لس ٚ ٘يٓ لس ظيط چبزض  ثٝ ٔب ؾط ظز ٚ زيس وٝ ٔٗ ٚ چٟبض

. اٚ ضفت. وٕي صحجت وطزيٓ. ظ٘سٌي ٔي وٙيٓ
ٔستي ثؼس زٚثبضٜ ثٝ ٔٙعَ ٔب آٔس ٚ زاؾتبٖ ذٛزـ ضا تؼطيف 

ٚلتي آٔسْ ٚ زيسْ قٕب چؽٛض ثب ايٗ ٕٞٝ ؾرتي ظ٘سٌي » : وطز ٚ ٌفت
. «!  قسْْٚٔي وٙيٗ، تطؾٓ اظ ثيٗ ضفت ٚ آض

همسر شهيد 



شهيد ذبيح اهلل عامري 

 

58

 
 
 
 
 
 

 
 

پيطٔطزي ثٝ زض ٔٙعَ يىي اظ . زض چبزض ظ٘سٌي ٔي وطزيٓ
ٚلتي زاقت اظ وٙبض . ٞب ٔطاخؼٝ وطزٜ ثٛز ٚ زضٌيط قسٜ ثٛز ٕٞؿبيٝ

» : ِٕبٖ ظزٜ قسٜ ثٛز، ػجٛض ٔي وطز ٔي ٌفتظچبزض ٔب وٝ خّٛي زضة ٔٗ
«. ! اهلل ضٚ پكت ذط ؾٛاض ٔي وٙٓ ٔٗ شثيح

ٔحٕسخٛاز وٝ زض چبزض ثب ثطازضـ ثبظي ٔي وطز، ثب قٙيسٖ اؾٓ 
اظ پكت ؾط اٚ . اهلل، زض يه چكٓ ثٝ ٞٓ ظزٖ اظ چبزض ثيطٖٚ پطيس شثيح

زيسْ ٔحٕسخٛاز . ذيبثبٖ ٔب ضا ٞٙٛظ آؾفبِت ٘ىطزٜ ثٛز٘س. ثيطٖٚ ضفتٓ
 . ٔي وٙس زاضز ؾًٙ ٚ قٗ ضا ثطٔي زاضز ٚ ثٝ ؾٕت پيطٔطز پطت

! ٔبزضخبٖ» : ٌفتٓ. ذٛزْ ضا ثٝ اٚ ضؾب٘سْ ٚ ٌطفتٕف تٛي ثغّٓ
«. چطا ايٗ وبض ضٚ ٔي وٙي؟ 

«. ! ٍٔٝ ٘كٙيسي؟ زاقت ثٝ پسض ٔٗ فحف ٔي زاز» : ٌفت
ثٝ ظحٕت تٛا٘ؿتٓ اٚ ضا لب٘غ وٙٓ وٝ ٔٙظٛض اٚ فطز زيٍطي ثٛزٜ 

.  اؾت
همسر شهيد 
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ٞط ضٚظ ؾطٚيؽ ٟٔس اٚ ضا . ٔحٕسخٛاز ٟٔسوٛزن ٔي ضفت
ٔٗ ٞٓ ٔي ضفتٓ ؾط ذيبثبٖ اصّي ٚ ثچٝ ضا ثب ذٛزْ . ٚضزآٔي ثطز ٚ ٔي 
.  ٚضزْآثٝ ٔٙعَ ٔي 

ؾط ذيبثبٖ ٔٙتظط . يه ضٚظ زض ؾبػت ٔمطض ٔبقيٗ ٟٔس ٘يبٔس
  .ذيّي ٍ٘طاٖ قسٜ ثٛزْ. ؾبػت اظ ؾٝ ثؼس اظ ظٟط ٌصقتٝ ثٛز. ٔب٘سْ

» : پطؾيس. ضا زيسٖ ٕٞيٙؽٛض وٝ ٔٙتظط ثٛزْ، يىي اظ آقٙبيبٖ ْ
ٗ خب ايؿتبزٜ! ذب٘ٓ ػبٔطي  «. اي؟ ثطاي چي اي

! خبيي ٘طٚ تب ٔٗ ثطْ ٔبقيٙٓ ضٚ ثيبضْ» : ٌفت. ٔٛظٛع ضا ٌفتٓ
.»  

ٔحٕس٘جي ٞٓ تٛي .  ٔي ذٛاؾتٓ پيبزٜ ثطْٚ.ٔٗ لجَٛ ٕ٘ي وطزْ
.  ثغّٓ ثٛز

ثٝ ٟٔس ضفتيٓ، ٔتٛخٝ قسيٓ وٝ ٔبقيٗ ٟٔس . ثب اصطاض لجَٛ وطزْ
ا٘س ٔبقيٗ خبيٍعيٗ  ا٘س ٘تٛا٘ؿتٝ ِٚيٗ ثٝ ٞط زضي ظزٜؤذطاة قسٜ ٚ ٔؽ

.  پيسا وٙٙس
ٔحٕسخٛاز قطٚع . ٚاضز ٔٙعَ قسيٓ. اٚ ضا ثطزاقتيٓ ٚ ثطٌكتيٓ

«. ز٘جبَ چي ٔي ٌطزي؟ » : پطؾيسْ. وطز ثٝ ٌكتٗ
اي  يپسض ودبؾت؟ ٍٔٝ ذٛزت ٍ٘فتي اٌٝ پسض ثيبز ٔي» : ٌفت

 «.ز٘جبِٓ؟ پؽ پسض وٛ؟ 
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 !ٔٗ ٕ٘ي ضْ» : چٖٛ ثٝ ضفتٗ ٟٔس تٕبيُ ٘كبٖ ٕ٘ي زاز ٚ ٔي ٌفت
 ! پسض ثيبز، قٕب اٚ ضٚ ٔي ثيٙيٗ أب ٔٗ ٘يؿتٓ وٝ ثجيٕٙف ٚاٌٝ ثطْ ٟٔس

  «.! اٌٝ پسض ثيبز، ذٛزْ ٔي يبْ ز٘جبِت» :  وٝثٝ اٚ لَٛ زازٜ ثٛزْ، «
همسر شهيد 
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قسمتي از دست نوشته شهيد 

 
ٔٙظٛض    ثٝ اتفبق زٚ تٗ اظ ثطازضاٖ ث19/5/1362ٝ زض تبضيد

اي وٝ زض پبييٗ ٚ زض فبصّٝ يه  اظ تپٝ ثٝ ؼطف چكٕٝ قٙبؾبيي
ثؼس اظ ضؾيسٖ ثٝ چكٕٝ ٚ ثطزاقتٗ آة، . ويّٛٔتطي ثٛز ؾطاظيط قسيٓ

ثب ثطازضاٖ وطزي وٝ زض اؼطاف چكٕٝ ٔكغَٛ زضٚ ثٛز٘س، صحجت 
.  وطزيٓ

ٞبيكبٖ ضا ٌطفتيٓ ٚ ثطايكبٖ ٔمساضي   صحجت، زاؼ ثؼس اظ وٕي
.  ثؿيبض ذٛقحبَ قس٘س. زضٚ چيسيٓ
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فرازهايي از وصيت نامه شهيد 

 
ثٝ ٘بْ . ثٝ ٘بْ ذسا قطٚع ٔي وٙٓ، وٝ خب٘ٓ زض لجعٝ لسضت اٚؾت

. ضا ثٝ ٚخٛز آٚضز زض حبِي وٝ ٘جٛزْٖ ْ. ْ اظ اٚؾت اذبِمي وٝ ٞؿتي
ٕ٘ي تٛا٘ٓ ثبٚض وٙٓ، ثب آٖ ٕٞٝ ٌٙبٜ . ٞط آٖ اضازٜ فطٔبيس ٘يؿت ٔي قْٛ

!  وٝ ثط زٚقٓ ؾٍٙيٙي ٔي وٙس، ايٗ تٛفيك ٘صيجٓ قٛز
ا، اوٖٙٛ وٝ ضحٕت قطوت زض ايٗ خٟبز ٔمسؼ ضا ثٝ ٔٗ يذسا

ضا ثط آٖ ثساضي وٝ ٞط ٖ ِت زاضْ، ْأاي، اظ زضٌبٞت ٔؽ ػٙبيت فطٔٛزٜ
ْ زض ايٗ ضاٜ، فمػ ثطاي ضظبي تٛ  السْ ٚ ٞط ػُٕ ٚ ٞط ِحظٝ اظ ظ٘سٌي

!  لصسْ لسضزا٘ي زيٍطاٖ ٚ ذٛزٕ٘بيي ٘جبقس!ثبقس
ا ٔصّحت وبضْ ضا فمػ تٛ ٔي زا٘ي، ثٙبثط ايٗ ذٛزْ ضا ثٝ تٛ يذسا

ٔي ؾپبضْ ٚ فمػ ثٝ زضٌبٜ ذسايت ػطض ٔي وٙٓ، پطٚضزٌبضا، ػبلجت 
ْ  اٚلتي ثٝ وبض٘بٔٝ ؾيبٜ ثٙسٌيٜ  اٌط چٝ ة!وبضْ ضا ثٝ ذيط ٔٙتٟي وٗ

ٔي ا٘سيكٓ، ٌٕبٖ ٔي وٙٓ، فمػ قٟبزت في ؾجيُ اهلل، ٔي تٛا٘س ٌٙبٞب٘ٓ ضا 
! ثطيعز ٚ ػصاة ٚخسا٘ٓ ضا فطأٛـ وٙٓ

زض صٛضتي وٝ ثٝ قٟبزت ٘بئُ ٌطزْ، ثطاي تؿالي ذٛز فمػ آيٝ 
.  ا٘ب هلل ٚ ا٘ب اِيٝ ضاخؼٖٛ ضا ظٔعٔٝ وٙيس
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 ضا ثسا٘يس ٚ ٔؽيغ أط أبْ  أيسٚاضْ لسض ايٗ ا٘مالة اؾالٔي
ٞبي ٌصقتٝ ضا ثب حبَ ٔمبيؿٝ وٙيس، ٘ٛض ايٕبٖ ٚ   ِحظٝ!ذٕيٙي ثبقيس

ؾبظي آٖ ضا زض خبٔؼٝ وٙٛ٘ي، ثٝ ٚظٛح ٔكبٞسٜ  ٞبي ا٘ؿبٖ خّٜٛ
.  ذٛاٞيس وطز

ثطاي ؾالٔتي أبْ زػب وٙيس ٚ ٔٙتظط ظٟٛض حعطت ٟٔسي ثبقيس 
! ٚ ايٗ ا٘تظبض ضا زض ػُٕ ثبثت وٙيس، ٘ٝ ثٝ ظثبٖ

 قٕب تمبظب ٔي وٙٓ، زض صٛضتي وٝ ايٗ ٚخٛز ٘بلبثُ ٔٗ ٕٞٝ اظ 
ٔٛضز لجَٛ زضٌبٜ احسيت لطاض ٌطفت ٚ ثٝ خٕغ قٟسا پيٛؾتٓ، اؾتٛاض 

 چٖٛ اظٟبض ٘بضاحتي وطزٖ قٕب ثبػث قبزي !ثبقيس ٚ ٌطيٝ ٘ىٙيس
وٝ اؾتمبٔت قٕب ثبػث ٘ٛٔيسي وفبض ٚ  حبَ آٖ. ٔٙبفميٗ ذٛاٞس قس

.  ٔٙبفميٗ ذٛاٞس ٌطزيس
ذسايب ثٝ ٔٗ صجط ٚ اؾتمبٔت زٜ، تب زض ثطاثط زقٕٗ، آ٘چٝ وٝ تٛ 

 ذسايب ٚاثؿتٍي ضا اظ ٔٗ زٚض وٗ، !ذٛاٞي ٚ تٛ صالح ثيٙي، ٘جطز وٙٓ
! وٝ خع تٛ ثٝ وؿي فىط ٘ىٙٓ
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زندگي نــامه شهيد 

 
آثبز   زض ضٚؾتبي وٟٗٞعاض ٚ ؾيصس ٚ ثيؿت ٚ ٘ٝزض ؾبَ 

 ثطاي پيسا .تب والؼ قكٓ اثتسايي زضؼ ذٛا٘س. ز٘يب آٔس ٌطٔؿبض ثٝ
.  وطزٖ قغُ ثٝ تٟطاٖ ضفت

 تٛا٘ؿت . ثٝ تحصيُ ازأٝ زاز.زض ثبظاض تٟطاٖ ٔكغَٛ وبض قس
زض ٚظاضت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ اؾترساْ . ٔسضن ؾْٛ ضإٞٙبيي ضا ثٍيطز

ثطاي زؾتٍيطي اظ پسض ٚ ٔبزضـ،  قس ٚ ثؼس اظ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي 
 .ثبظٌكتثٝ ٌطٔؿبض 

زٚ ثبض ٔدطٚح .  قسچٙس ٔطحّٝ اظ ؼطيك ثؿيح ثٝ خجٟٝ اػعاْ
ثيؿت ٚ يه ثٟٕٗ زض تبضيد . ِٚيتف زض خجٟٝ، أسازٌطي ثٛزؤٔؽ. قس

زض ٔٙؽمٝ اْ اِطؾبؼ ثب ٌِّٛٝ ٔؿتميٓ تٛح، تمطيجب ؾبَ قصت ٚ چٟبض 
.  پٛزض قس

پٙح  ؾبِٝ، ٞفت. زض ظٔبٖ قٟبزت زٚ پؿط ٚ زٚ زذتط زاقت
 . ؾبِٝ ؾبِٝ ٚ يهزٚؾبِٝ، 

 پؽ اظ زٜ ؾبَ پالن ٚ ٔمساضي اظ اؾترٛاٖ پبيف ثٝ قٟطؾتبٖ
آثبز ثٝ ذبن  ٚ پؽ اظ تكييغ زض ٌّعاض قٟساي وٟٗقس ٔٙتمُ ٌطٔؿبض 

 . ؾپطزٜ قس
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. چسثيذٜ تٝ خا٘ٝ خٛدٔاٖ تٛد. ٔا سا تٝ ٔٙضَ دائي فشستاد٘ذ
دائي ٚ  ٕٞيٗ وٝ ٔي ديذيٓ صٖ. ٕ٘ي خٛاستٙذ ٔا ٔتٛخٝ ٔٛظٛع تطٛيٓ
. تٛديٓ يٙذ، ٕٞٝ چيض سا فٟٕيذٜآديٍش تستٍاٖ تٝ خا٘ٝ ٔا ٔي سٚ٘ذ ٚ ٔي 

 !«لشتا٘ي وٙيذ» : ٌفت تاالخشٜ يىي اص تستٍاٖ. سٝ سٚص دسد وطيذ
پذس لشتا٘ي  .احتٕاَ ٔي داد٘ذ وٝ ٔادس ٚ فشص٘ذ ٞش دٚ اص دست تشٚ٘ذ

 . ٔحٕذسظا تٝ د٘يا آٔذ،خاسي ضذلشتا٘ي وٝ خٖٛ . تٟيٝ وشد
 زينب معينيانخانم 

                                                        
ـ خٌاىر شييد 1
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ٔادس تا . وٕتش اص چٟاس ٔاٜ ضيش خٛسد. تچٝ سْٛ خا٘ٛادٜ تٛد
 ٕ٘ي تٛا٘ست تٝ  ٚتٛد سا تاسداس  تؼذ اص اٚ تشادس وٛچىتشٔاٖ فاصّٝ وٕي

. اٚ ضيش تذٞذ
د، ٌاٞي  شاٌش خيّي دس حمص ِؽف ٔي . ضيش پاستٛسيضٜ ٞٓ ٘ثٛد
. ٔي وشد٘ذ يه تيسىٛيت ٔادس تشايص تٟيٝ

ٗ وٝ  ضيش ٔادس خٛسدٜ تٛد، خيّي لٛي تٛد ٚ خيّي ٞٓ ، وٓ تا اي
ِٚي وٓ سٗ ٚ ساَ تٛد . تيطتش واسٞا سٚي دٚش اٚ تٛد. پشا٘شطي

. ٔذآٌاٞي تٛي دَ ضة اص وٛيش تٟٙا تٝ ضٟش ٔي . تان ضداع ٚ تي
 زينب معينيانخانم 

                                                        
 .خٌاىر شييد -  
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ٔي خٛسد تا تٝ وف  چٙذ پّٝ. حياغ پذسْ اص صٔيٗ ٌٛدتش تٛد

ٞش ٚلت ٔحٕذسظا اص دس ٚاسد ٔي ضذ يا ٔي پشيذ يا سٚي . ٔي سسيذ
ٝ ٞا پائيٗيدستٟا . ٔذآٔي  ش اص پّ

ضت اص اٚ خٛاستٓ ٔثُ ٌزضتٝ سٚي دستٟايص تشيوٝ اص خثٟٝ 
.  «! ٔحٕذ، ٔحٕذ ساتك ٘يست!خٛاٞش» : ٌفت .ساٜ تشٚد

حعٛس  غيش اص ٔي وشد ٖ اٚ سا ساظيٞيچ چيض.  ٔدشٚح ضذٜ تٛد
.  ٞٓ تشٌطت خثٟٝتا ٕٞاٖ صخٕٟا . دس وٙاس ٕٞشصٔا٘ص

 زينب معينيانخانم 
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دستٍاٜ لشاس ضذ تا . پذسْ دس وطاٚسصي ٚسضىست ضذٜ تٛد
 صيش ساػذاص  شدست ساست. اتفاق ٘اٌٛاسي افتاد .واس وٙذپان وٙي  پٙثٝ

خثش داد٘ذ وٝ پذسْ تٝ تيٕاسستاٖ . دستٍاٜ سفت ٚ ِٝ ضذٞاي  د٘ذٜ چشخ
 .ٔٙتمُ ضذٜ

 صذاي فشياد وطيذٖ پذس سااتاق خشاحي اص پطت پٙدشٜ 
تؼذ اص سيضدٜ . دستص سا تا اسٜ ٔي تشيذ٘ذاستخٛاٖ داضتٙذ . ٔي ضٙيذيٓ

 أا ديٍش تٛاٖ واس وشدٖ تا آٖ دستٍاٜ .اص تيٕاسستاٖ ٔشخص ضذ سٚص
 . سا ٘ذاضت

چٙاٖ سٚي ٔٗ ٚ ٔحٕذسظا اثش ٌزاضت، وٝ تا  ايٗ ٚظؼيت آٖ
. آٖ سٗ وٓ سؼي  وشديٓ پذس سا دس اداسٜ ص٘ذٌي وٕه وٙيٓ

اي اص تستٍاٖ ٚ دٚستاٖ پذسْ پيطٟٙاد داد٘ذ وٝ  ػذٜ
ٔٗ ٚ ٔحٕذسظا  .پذس تايذ ٔذتي استشاحت ٔي وشد. فشٚضي وٙيٓ ٔيٜٛ

ٔي ايستادْ ٚ  ٔٗ وٝ تضسٌتش تٛدْ پطت تشاصٚ. ٔغاصٜ سا اداسٜ ٔي وشديٓ
ٝ ٞاي ٔيٜٛ وٕه ٔي وشد اٚ دس خاتٝ . خا وشدٖ خؼث

ٕ٘ي تٛا٘ست   وٝاٚ. اتتىاسات خاِثي اص خٛدش ٘طاٖ ٔي داد
ٝ ٞاي ٔيٜٛ سا خاتٝ  آٟ٘ا سا سٚي . تؼذادي چٛب تشيذٜ تٛد،خا وٙذ خؼث

ٝ ٞا سا سٚي آٟ٘ا ٔي وطيذ  .صٔيٗ لشاس ٔي داد ٚ خؼث

 آقاي عليرضا معينيان

                                                        
 ـ برادر شييد 1
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 ٔذيٓ، ٞش وذاْ تايذ ٔمذاس ٔؼيٙي لاِيآضة وٝ تٝ ٔٙضَ ٔي 
ٔمذاس تؼييٗ ضذٜ تايذ  وس ٞش .خٛاٞشْ ٘مطٝ سا پيادٜ ٔي وشد .ٔي تافتيٓ

 .اش تٛد، ا٘داْ ٔي داد سا وٝ سٟٓ ضثا٘ٝ

اش  دس ايٗ صٛست تادلت ٚظيفٝ. ٌاٞي ٔحٕذسظا حٛصّٝ داضت
ٗ وٝ ٞش دٚ تاس سا تا يه . سا ا٘داْ ٔي داد اٌش حٛصّٝ ٘ذاضت تٝ خاي اي

خٛاٞشْ وٝ . ٔي تست پٛد تثٙذد، ٞش پٙح يا ضص تاي آٟ٘ا سا تا يه پٛد
ٝ ٞاي اٚ  پس وٙذ ٚ سا ٔي سفت واس سا وٙتشَ وٙذ، ٔدثٛس ٔي ضذ تافت

. ٔدذداً خٛدش تثافذ
 آقاي عليرضا معينيان
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 ٔٗ ٚ ٔحٕذسظا ٌٛسفٙذٞا سا تٝ صحشا. داضتيٓچٙذ تا ٌٛسفٙذ 
ٝ ٞا . ٔحٕذسظا خيّي غيشتي تٛد .ٔي تشديٓ ٚ ٔي چشا٘ذيٓ آٖ صٔاٟ٘ا تچ

ٝ ٞاي ٔختّف . خيّي تا ٕٞسٗ ٚ ساِٟاي خٛدضاٖ دػٛا ٔي وشد٘ذ تٝ تٟا٘
.  ٔي صد٘ذديٍش سا وته د ٚ ٞٓضذٖدسٌيش ٔي 

 .ٔسيش سا ؼي ٔي وشديٓخياَ ساحت تا ٚلتي ٔحٕذسظا تا ٔا تٛد، 
ٝ ٞايي وٝ اٚ سا ٔي ضٙاختٙذ تا ٔا دػٛا ٕ٘ي وشد٘ذ اٌش وسي دػٛا . تچ

 . ٔي وشد حتٕاً وته ٔي خٛسد
پذسْ چٙذ تاس تشاي دػٛاٞاي ٔحٕذسظا تٝ ضٟشتا٘ي آٖ صٔاٖ 

. سفت، دس حاِي وٝ خٛدش آدْ تسياس آساْ ٚ خٛتي تٛد
آقاي عليرضا معينيان 



تا كوي نيكنامي    

 

75 

 
 
 
 
 
 

 
 

ٝ ٞا ايٗ تٛد وٝ اٌش تچٝ اي داضت ٌٛسفٙذاٖ  خيّي ٚلتٟا تفشيح تچ
سا سٕت ٔٙضَ ٔي تشد، تشاي اٚ سًٙ پشتاب ٔي وشد٘ذ يا تٝ ٘ٛػي 

.  ٌٛسفٙذا٘ص سا سْ ٔي داد٘ذ ٚ اريتص ٔي وشد٘ذ
يه سٚص پسش يىي اص افسشاٖ ضٟشتا٘ي وٝ ٔا ٕ٘ي ضٙاختيٓ، ٕٞيٗ 

٘سثتاً اص اٚ ٚ . تش ٔي ضذ ٔذيٓ اٚ خشيآٞش چٝ ٔا وٛتاٜ ٔي  .واس سا وشد
ٝ ٞاي ٕٞشاٞص فاصّٝ ٌشفتٝ تٛديٓ يه ٚلت ٔتٛخٝ ضذيٓ وٝ . سايش تچ

.  اٚ داسد تا يه چٛب تٝ ٔا حّٕٝ ٔي وٙذ
. سٍٙي تشداضت ٚ تٝ سٛي اٚ پشتاب وشد. ٔحٕذسظا تشآضفت

. ساػتي ٍ٘زضت وٝ پذسْ سا تٝ ضٟشتا٘ي احعاس وشد٘ذ. سش اٚ ضىست
ٌفتٙذ تايذ  .وٙٙذٜ تٛدٜ است پذسْ تٛظيح دادٜ تٛد وٝ تچٝ آٖ آلا ضشٚع

 . پسشت تيايذ ٚ سظايت پسش ايٗ افسش پّيس سا خّة وٙذ
آخٝ ٔٗ  !ٕ٘ي وٙٓ ػزسخٛاٞئٗ » : ٞش چٝ وشد٘ذ ٔحٕذسظا ٌفت

. «! ضشٚع وٙٙذٜ ٘ثٛدْ
عليرضا معينيان آقاي 
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خيشيٗ ٚ أاْ خٕاػت ٔسدذ خأغ تصٕيٓ ٌشفتٝ تٛد٘ذ تشاي 
ضثي أاْ خٕاػت ٔسدذ ٚ چٙذ ٘فش اص  .خا٘ٛادٜ ٔا اػا٘ٝ خٕغ وٙٙذ

آلاي ٔسدذ وٕىي سا وٝ اص ٔؤٔٙيٗ خٕغ . خيشيٗ تٝ ٔٙضَ ٔا آٔذٜ تٛد٘ذ
. خيش تشاي پذسْ، خّٛي اٚ ٌزاضت وشدٜ تٛد، پس اص ؼّة

: ٌفت. پذسْ حشفي صد وٝ فٟٕيذْ چمذس تٝ سصاليت خذا اػتماد داسد
 !حاج آلا، دسست است وٝ دست ٔٗ لؽغ ضذٜ، سٚصي ٔٗ وٝ لؽغ ٘طذٜ»
» .

ٝ ٞا سا تيطتش تٝ حشوت دسآٚسد اٚ دس آٖ ضشايػ . ايٗ حشف ٔا تچ
 وٝ تا ايستادٖ ٔا خّٛي ٔغاصٜ، خذا داضتتٝ ٔٗ ٚ ٔحٕذسظا أيذ 

. اش سا تأٔيٗ ٔي وٙذ سٚصي خا٘ٛادٜ
ٚ . ٜ ٔي سفتٓ تا لذْ تذٞذ پطت تشاصٚ تايستٓبٔٗ سٚي خغ

ٝ ٞا سا ايٗ ؼشف ٚ آٖ ؼشف ٔي وطيذ تيطتش  .ٔحٕذسظا ٔثُ تشق خؼث
ٔشدٔي وٝ تٝ ٔغاصٜ ٔشاخؼٝ . اص ػمّص استفادٜ ٔي وشد تا اص صٚسش

خصٛصاً ٔحٕذسظا سا وٝ تسياس ْ. ٔي وشد٘ذٔي وشد٘ذ، ٔا سا تطٛيك 
 .تٙذ ٚ تيض واس ٔي وشد

ٞا سا تّٙذ وٙذ، چٛتٟايي سا تٝ يه  اٚ وٝ صٚسش ٕ٘ي داد خؼثٝ
 ٔي ٌزاضت ٞا سا سٚي آٟ٘ا چيذ ٚ خؼثٝ  سٚي صٔيٗ ٔي. تٛدا٘ذاصٜ تشيذٜ

.  ٔي وطيذٚ 
سظا، وٝ دس ٔٙضَ ٔا آٔذ ٚ ضذ داضت  يادْ ٕ٘ي سٚد، ٔشحْٛ حاج

» : ٞاي لطٍٙي ٔي وطذ تٝ اٚ ٔي ٌفت ٚ ٔي دا٘ست ٔحٕذسظا ٘ماضي
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 خٛب ٞٓيه ؼشاح وٝ ٘ماش خٛتي ٞستي،  ػالٜٚ تش ايٗٔحٕذ، تٛ ٚالؼاً 
. « !ٞستي

آقاي عليرضا معينيان 
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.  ٔي سفتيٓخا٘ٝ دٚ ٌشٜٚ تٛديٓ وٝ تشاي تٛت خٛسدٖ تٝ ٔاضيٗ

ٞاي ٔٗ ،وٝ حذٚدً چٟاس ساَ اص ٔحٕذسظا  يه ٌشٜٚ ٕٞسٗ ٚ ساَ
.  وٛچىتش تٛديٓ ٚ ٌشٜٚ ديٍش ٕٞسٗ ٚ ساِٟاي ٔحٕذسظا

دس ٕٞاٖ ٔٙؽمٝ آلاي ٌّىاس تاغي داضت وٝ تشاي حفاظت اص آٖ 
ٟ٘ش آتي ٚخٛد داضت وٝ دس . سً ٚحطتٙاوي سا تشتيت وشدٜ تٛد

ٔا وٝ وٛچىتش . تؼعي خاٞا تاسيه تٛد ٚ دس تؼعي خاٞا پٟٗ ٔي ضذ
فمػ تضسٌتشٞا تٝ آٖ . تٛديٓ ٕ٘ي تٛا٘ستيٓ اص خاي پٟٗ ٟ٘ش ػثٛس وٙيٓ

.   ؼشف ٔي سفتٙذ
اي  ؼشف ٟ٘ش تٛديٓ ٚ ػذٜ دس يىي اص سٚصٞا دس حاِي وٝ ٔا ايٗ

.  ٞا حّٕٝ وشد تٝ آٖ ؼشف سفتٝ تٛد٘ذ، سً آلاي ٌّىاس تٝ تچٝ
ٝ ٞا. ٕٞٝ فشاس وشد٘ذ  تا خّٛي ٟ٘ش فشاس وشد أا دس آٖ يىي اص تچ

ٔحٕذسظا وٝ اص ٟ٘ش ػثٛس . ٘مؽٝ ٟ٘ش ػشيط تٛد ٚ ٘تٛا٘ست ػثٛس وٙذ
 اص ٟ٘ش دٚتاسٜتٙذٜ خذا تشسذ،  آٖ وشدٜ تٛد، ٚلتي ديذ وٓ ٔا٘ذٜ سً تٝ

.  حائُ وشد ٚ سٚي صٔيٗ ٘طستآٖ تچٝپشيذ ٚ خٛدش سا تيٗ سً ٚ 
. ٔذ، يىثاسٜ تشٔض وشدآسً وٝ تا تٕاْ سشػت تٝ سٕت آٟ٘ا ٔي 

ٚلتي وأال ٔتٛلف ضذ، تٝ . چٙذ ٔتشي پاٞايص سٚي صٔيٗ وطيذٜ ضذ
. سشػت تٝ ػمة فشاس وشد

 فتح اهلل معينيان

                                                        
 محلي بيه ساختمان جديد جياد كشاًرزي ً ىنرستان گرمسارـ 
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دستٍاٜ . ٕ٘ي ضذ تٕا٘يٓٞٓ تيىاس . صٔستاٟ٘ا وسي ٔيٜٛ ٕ٘ي خشيذ
يه سٚص ٔٗ تٝ پذسْ وٕه . پان وٙي سا دس خاي ديٍشي لشاس داد٘ذ پٙثٝ

. ٔي وشدْ، يه سٚص ٔحٕذسظا
ٔحٕذسظا تٝ خٛتي تٛخيٝ تٛد وٝ تايذ ص٘ذٌي سا خٕؼي اداسٜ 

. ضايذ تٝ ا٘ذاصٜ يه واسٌش لٛي تٝ پذسْ وٕه ٔي وشد. وٙيٓ
ٝ ٞا سا تغُ ٔي وشد ٚ خّٛي دستٍاٜ  ٚ پذسْ تا ٕٞاٖ  ٔي تشداٚ پٙث

، دٚتاسٜ ٔٗ ٚ  تؼذ اص صاف وشدٖ.يه دست، تٝ داخُ دستٍاٜ ٔي سيخت
.  ٔي وشديٓخا تٝ ٚ خأي سيختيٓ ٞا   داخُ ٌٛ٘ئحٕذسظا آٖ سا

عليرضا معينيان آقاي 
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أىا٘ات ٚسصضي ٔثُ أشٚص . ٌشٔساس ضٟش خيّي وٛچىي تٛد
ٝ ٞا ٕٞاٖ تٛي وٛچٝ فٛتثاَ ٔي وشد٘ذ .٘ثٛد يه . يه ٚلتٟايي تچ

صٔيٗ . ٚلتٟايي ٞٓ تصٕيٓ ٔي ٌشفتٙذ دس صٔيٗ استا٘ذاسد تاصي وٙٙذ
ٔي ضذ تا ٕٞت خٛد  فعاي ٔٙاسثي تٛد وٝاؼشاف ضٟش  وطاٚسصي

 .ٞا، تٝ يه صٔيٗ فٛتثاَ تا ا٘ذاصٜ استا٘ذاسد تثذيُ ضٛد تچٝ
ٝ ٞا تٝ د٘ثاِص ٞاي   صٔيٗ. ٔحٕذسظا تيّص سا تشٔي داضت ٚ تچ

يىي اص ايٗ  .وطاٚسصي ٞٓ تٝ دِيُ وٕثٛد آب غاِثاً آيص ٔي خٛسد
ٞا سا ٕٞٛاس ٔي وشد٘ذ ٚ تٝ خاي دسٚاصٜ ٞٓ  ويُ. ٞا ا٘تخاب ٔي ضذ صٔيٗ

. دٚ تا تپٝ خان
ياسٌيشي ا٘داْ ٔي ٌشفت ٚ تاصي تا سٛت داٚسي وٝ اص تيٗ 

تش٘ذٜ ٔساتمٝ ؼشفي تٛد وٝ  .خٛدضاٖ ا٘تخاب ٔي وشد٘ذ ضشٚع ٔي ضذ
ٝ ٞا حاظش .  دس آٖ تاصي ٔي وشدٔحٕذسظا اٌش چٝ، خيّي ٚلتٟا تچ

اِؼادٜ   وشدٖ تٛج فٛقتُ چٖٛ اٚ دس دسي،ٕ٘ي ضذ٘ذ دس تيٓ اٚ تاصي وٙٙذ
! تٛد
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ٝ ٞا تشاي صاف وشدٖ آٚسي آٖ لذس دس خٕغ  ٚ ٔتماػذ وشدٖ تچ
صٔيٗ فٛتثاَ تٛإ٘ٙذ تٛد، وٝ ٕٞٝ تا اضتياق ٚ تذٖٚ خستٍي تا اٚ 

. ٕٞىاسي ٔي وشد٘ذ
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  ٞاٌاٞي وٝ تچٝ. ٔٙضَ ٔا دس ٔٙؽمٝ سيذآتاد ضٟش ٌشٔساس تٛد
تصٕيٓ ٔي ٌشفتٙذ تٝ خاي فٛتثاَ، اِه دِٚه يا چٟاستٛج تاصي وٙٙذ، 

.  استفادٜ ٔي وشدٞأحٕذسظا اص تٟتشيٗ اتضاس
 اص  ٞاخيّي اص تچٝ. دس ايٗ دٚ تاصي اص چٛب استفادٜ ٔي ضذ
اٚ تشاي خٛب تاصي . چٛتٟايي استفادٜ ٔي وشد٘ذ وٝ صٚد ٔي ضىست

 اص سيذ آتاد تا اداسٜ تشق ٔي . وشدٖ، اص ايٗ چٛتٟا استفادٜ ٕ٘ي وشد
ٖ خا سا اص  چٛتٟاي صاف ٚ ٔحىٓ. سفت  تٟيٝ ٔي وشد ٚ تؼذ ٚاسد تاصي آ

. ٔي ضذ
تٛ ايٗ ٕٞٝ ساٜ سٚ ٔي سي وٝ يه چٛب تٍيشي؟ » : ٚلتي ٔي ٌفتيٓ

ضٝ تاصي سٚ  تذٖٚ ٚسيّٝ خٛب وٝ ٕ٘ي» :  ٔي ٌفت «!ٚلت سا ٔي وطي
.  «!تشد

عليرضا معينيان آقاي 
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دس يه خا٘ٛادٜ دٜ ٘فشٜ وٝ ٔحٕذسظا ٞٓ يىي اص آٟ٘ا تٛد، 
ٝ ٞا ضشٚع ٔي وشد٘ذ آٚلتي اص تيشٖٚ ٔي . اتفالات خاِثي ٔي افتاد ٔذ تچ

،  ا٘ذاٌش ٔي ديذ پذس يا ٔادس خستٝ.  وٝ تخٙذ٘ذ تٝ وٛن وشدٖ اٚ تشاي ايٗ
  ! «.تزاسيٗ ضاْ تخٛسيٓ تؼذ. االٖ تاتا خستٝ است» : تٝ تميٝ ٔي ٌفت

تا واسٞاي ضيشيٗ خٛدش . ضاْ وٝ ٔي خٛسديٓ ضشٚع ٔي وشد
.  ٔي وشد خستٍي پذس ٚ ٔادس سا تش ؼشف وٙذ سؼي

عليرضا معينيان آقاي 



شهيد محمدرضا معينيان 

 

84

 
 

 
 

يه سٚص وٝ پذسْ استشاحت وشدٜ تٛد ٚ تشٌطتٝ تٛد، ٍ٘اٞي تٝ 
« دخّتاٖ وٓ است؟» : ٌفت. دخُ ا٘ذاخت

. اص ٔٗ تٛلغ داضت وٝ تٝ ػٙٛاٖ تضسٌتش دسست ا٘داْ ٚظيفٝ وٙٓ
تٍٛ  حٛاست سٚ خٕغ وٗ، تثيٗ وي خٛدش سٚ تٝ دخُ سسٛ٘ذٜ؟»: ٌفت

  «ٞا فشٚختي؟ تثيٙٓ چي
! « ايٙمذس فالٖ چيض فشٚختٓ، ايٙمذس ٞٓ فالٖ چيض»  :ٌفتٓ

تٝ . يىي دٚ تاس وٝ حشفص سا تىشاس وشد، ٔٗ ٘اساحت ضذْ
دٚچشخٝ سا سٛاس ضذْ ٚ  « !تاتا ٔي ٌٝ دخّتاٖ وٕٝ»: ٔحٕذسظا ٌفتٓ

. سفتٓ ٔٙضَ
اش سا سٛاس ضذ ٚ سفت تٝ  دٚچشخٝ. ٔحٕذسظا ٕٞشاٜ ٔٗ ٘يأذ

پسشي سا وٝ سٝ ساَ اص خٛدش تضسٌتش تٛد ٚ تٝ دخُ  .ؼشف ديٍشي
ديذٜ تٛد وٝ . خٛب واسآٌاٞي وشدٜ تٛد. ٔا دستثشد صدٜ تٛد، پيذا وشد

. ايٗ آلا سفتٝ ٚ تا پِٛي وٝ اص دخُ ٔا تشداضتٝ يه تفًٙ تادي خشيذٜ
، تؼذ اص وته ٔفصّي وٝ تٝ آلا ضذٚلتي لعيٝ تشايص سٚضٗ 

 ؼشف ديٍش ؼٙاب سا ٞٓ ٚ تستؼٙاب دستا٘ص سا يه سش ، تا صددصدٜ 
 ٚ آٖ تيچاسٜ اص ضذٜ تٛدخٛدش سٛاس دٚچشخٝ . تٝ تشوثٙذ دٚچشخٝ

. ٔي دٚيذپطت سش 
آٖ صٔاٖ ايٗ تيچاسٜ ٞفتاد ٚ پٙح تٛٔاٖ اص دخُ ٔا تشداضتٝ تٛد 

. وٝ ٔحٕذسظا اص اٚ پس ٌشفت ٚ تٝ پذسْ داد
آقاي عليرضا معينيان 
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ٔٗ تٙا داسْ أساَ تاتستاٖ تشاي ديٍشاٖ واسٌشي وٙٓ تا » :ٌفت

. ! « دس تياسْٚٞضيٙٝ تحصيُ خٛدْ س
ٔحٕذسظا اص پذسْ . واسي ٔي وشد  خشتضٜػٕٛي ٔا دس وٛيشآتاد

ٚ لشاسداد ٔٙؼمذ ضذ ٔزاوشٜ ا٘داْ . خٛاست تا تا ايطاٖ صحثت وٙذ
. ٌشديذ

واسش ايٗ تٛد وٝ دْ .  ساِٝ ٔا سش ٔضسػٝ سفتدٚاصدٜ٘ٛخٛاٖ 
. دست واسٌشاٖ تاضذ ٚ تشاي آٟ٘ا آب ٚ ٘اٖ ٚ غزا آٔادٜ وٙذ

ٗ وٝ يه ضة حٛاِي ٘يٕٝ ضة آٔذ . ٔذتي ايٗ واس سا ٔي وشد تا اي
 .خٛاتي ٘ذاد« چي ضذٜ، چشا آٔذي؟ » : اص اٚ پشسيذيٓ. ٔٙضَ

ا٘ذ  تؼذاً ٔؼّْٛ ضذ وٝ واسٌشٞا اٚ سا ٔضاحٓ واس خٛدضاٖ ٔي ديذٜ
ٗ وٝ دست اص  ٗ وٝ اٚ سا فشاسي تذٞٙذ، ٞش سٚص غشٚب تؼذ اص اي ٚ تشاي اي

ا٘ذ تشٚد اص آب ا٘ثاسي  فشستادٜ ا٘ذ اٚ سا تا پاي تشٞٙٝ ٔي واس ٔي وطيذٜ
. تياٚسد وٝ دس چٙذ ويّٛٔتشي تٛدٜ آب

ػٕٛ ٞٓ تا آٟ٘ا اٚلات . يىي دٚتاس ٔٛظٛع سا تٝ ػٕٛيٓ ٌفتٝ تٛد
تشاي چٙذٔيٗ تاس وٝ ٔٛظٛع تىشاس ضذٜ تٛد، اٚ ٞٓ . تّخي وشدٜ تٛد

وٛصٜ سا دس آب ا٘ثاس ٌزاضتٝ تٛد ٚ پيادٜ ٚ تا پاي تشٞٙٝ فاصّٝ حذٚد 
داس دس  آٖ ٞٓ ٔسيشي وٝ ػطايش ٌّٝ.  ويّٛٔتش سا ؼي وشدٜ تٛدپا٘ضدٜ

. آٖ ٔسيشٞا تٛد٘ذ ٚ سٍٟاي دس٘ذٜ داضتٙذ
عليرضا معينيان آقاي 

                                                        
ايه رًستا در جنٌب شرقی گرمسار ً در حاشيو کٌير -  

 .ًاقع شده است 
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تش خالف ٔا وٝ خيّي تا ديٍشاٖ ٕ٘ي خٛضيذيٓ، اٚ خيّي دٚست ٚ 
 ٕٞيٗ صياد سفيك داضتٙص ،تؼعي ٚلتٟا ٔطىُ پذسْ تا اٚ .سفيك داضت

. ٔذ٘ذ ٚ ٔي سفتٙذآٔي ش يٚلتي دْ ٔغاصٜ ٔي ايستاد، سفما. تٛد
ايستي، تشٚ تٝ  ب ٔغاصٜسٕ٘ي خٛاْ د» : پذسْ تٝ اٚ ٔي ٌفت

 « !ٞات تشس سفيك
آقاي عليرضا معينيان 
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دس ٔٙؽمٝ تٝ دِيُ ػطايش ٚ وطاٚسص تٛدٖ ٔشدْ سٍٟاي صيادي 
اي  حشفٝ دس ساْ وشدٖ آٟ٘ا اٚ .ٔي تشسيذيٓ ٔا اص سٍٟا. ٚخٛد داضت

 وٝ تايذ ٔي سفتيٓ ٚ سً داضتٙذ، ٔحٕذسظا ٔطىُ سا ٞاتؼعي خا. تٛد
  .ٔي وشد حُ

ٕ٘ي دا٘ٓ چؽٛسي تا آٟ٘ا ساتؽٝ تشلشاس ٔي وشد وٝ ٚلتي سٍٟا خّٛ 
ٔي داد٘ذ ٚ تا آخش ٔحذٚدٜ خٛدضاٖ ٔا سا  ٔذ٘ذ تشايص دْ تىاٖآٔي 

تٝ سا  وٝ خّٛي سٍٟا ٔي ا٘ذاخت، آٟ٘ا  ٖاتا يه ِمٕٝ ٖ .ٕٞشاٞي ٔي وشد٘ذ
.  ٔي ٌشفت خذٔت

عليرضا معينيان آقاي 
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فصُ تٛت وٝ ٔي ضذ، . تٛديٓ تا ٔحٕذسظا خيّي صٕيٕي 
دسختٟاي تٛت . خا٘ٝ ٔي سفتيٓ خٕؼي تشاي تٛت خٛسدٖ تٝ ٔاضيٗ دستٝ

ٖ خا    .تٛدصيادي آ
دس لسٕت .  صاف ٚ تذٖٚ ضاخٝ سفتٝ تٛد تاالٞادسختاص آٖ يه 

. ا٘تٟايي آٖ ضاخ ٚ تشي داضت ٚ تٛت فشاٚاٖ
ايٗ دسخت تٝ ٘اْ اٚ . وسي لادس تٛد، سٚي ايٗ دسخت تشٚد وٕتش

 . اٚ تٝ ساحتي سٚي آٖ ٔي سفت.ٔؼشٚف ضذٜ تٛد
 فتح اهلل پيونديآقاي 

                                                        
ـ پسردايي شييد 1
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ٕٞيطٝ تا ٞٓ تٝ ٔذسسٝ . يه ساَ ٚ پٙح ٔاٜ اص ٔٗ تضسٌتش تٛد
 تشاي ٞا ٚلتتؼعيحتي . ػاضك فٛتثاَ تٛد. ٔي سفتيٓ ٚ تشٔي ٌطتيٓ

.  ٕ٘ي سفتيٓ ٞٓتاصي، ٔذسسٝ
ٔا فىش وشديٓ وٝ .  ٘يأذٜ تٛد ٞادٚ سٚص ٔتٛاِي يىي اص ٔؼّٓ

سٚص تؼذ . تش ػىس ٔؼّٓ آٔذٜ تٛد. تٝ ٔذسسٝ ٘شفتيٓ. يذآأشٚص ٞٓ ٕ٘ي 
تشٚيذ پذس يا ٔادستاٖ سا تٝ ٔذسسٝ »: وٝ تٝ ٔذسسٝ سفتيٓ، تٝ ٔا ٌفتٙذ

. «! تياٚسيذ
اِتٕاس وشديٓ ٚ تخطص ٌشفتيٓ ِٚي تٝ پذس ٚ ٔادسٔاٖ اؼالع 

.  ٘ذاديٓ
ٚلتي اص ٔا ٔي خٛاست تا اٚ تاصي وٙيٓ، ضشغ ٔي وشديٓ وٝ 

ُ اص دسي.  ٘ىٙذتُدسي . ٞاي اٚ ػاخض تٛديٓت
 حميد معينيانآقاي 
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 ضٛت ٔحىٕي. وسي دس ٔٙضَ ٘ثٛد. داخُ اتاق فٛتثاَ ٔي وشديٓ
.  ضىست ٚ تٝ صٔيٗ سيختاش ضيطٝ. خٛسدتٛج تٝ ساػت . صد

  ! «چٝ وٙيٓ وٝ پذس ٚ ٔادس ٔتٛخٝ ٘طٛ٘ذ» 
. آٖ تخص اص ضيطٝ ٞٓ وٝ سٚي ساػت ٔا٘ذٜ تٛد، تشداضت

ٝ ٞاي سٚي صٔيٗ سا ٞٓ خٕغ وشديٓ ٚ تشديٓ خايي سيختيٓ يه ٔاٜ  .ضيط
ٚلتي تاؼشي ساػت . ٌزضت ٚ وسي ٔتٛخٝ ٘طذ وٝ ساػت ضيطٝ ٘ذاسد

.  ٔادسْ خٛاست تاؼشي تاصٜ تيٙذاصد، ديذ ساػت ضيطٝ ٘ذاسد.تٕاْ ضذ 
. ٔحٕذسظا ساستص سا ٌفت ٚ لعيٝ تٕاْ ضذ. خؽش ٌزضتٝ تٛد

حميد معينيان آقاي 
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يه . ضٛت ٔحىٕي وشد. ٞا سٚ واضتيٓ ٚ ضشٚع وشديٓ تٝ تاصي ٌُ
ٝ ٞاي دس ٚسٚدي ٔٙضَ ضىست . خاْ اص ضيط

سفتيٓ اص تيشٖٚ چٙذ تا سًٙ تشداضتيٓ ٚ آٚسديٓ . ٔطٛست وشديٓ
اٌٝ اص ساٜ تياٖ ٚ » : ٔحٕذسظا ٌفت .وٙاس ضيطٝ خشد ضذٜ ا٘ذاختيٓ

وسي اص تيشٖٚ سًٙ ، أا فؼالً فىش ٔي وٙٗ . تثيٙٗ، وتىٝ سٚ خٛسديٓ
ديٍٝ . خٙه وٝ ضذ٘ذ ٔي ٌيٓ ٔا ضىستيٓ. ضىستٝسا ا٘ذاختٝ ٚ ضيطٝ 

! «. واسيٕٖٛ ٘ذاسٖ
سىٛت « ضيطٝ چي ضذٜ؟ » : ٔادسْ وٝ اص تيشٖٚ آٔذ، پشسيذ

ٗ وٝ خٙه ضذ٘ذ ٌفتيٓ. وشديٓ واس سٚ وشديٓ ٚ ايٗ  ٔا ايٗ» : تؼذ اص اي
ٗ خا ا٘ذاختٝ تٛديٓ   .«. سًٙ سٚ ٞٓ ٔا اي

. تٝ خيش ٌزضت
حميد معينيان آقاي 
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 ٞش سٚص غشٚب ٔي سفتيٓ اص ٔغاصٜ .داضتيٓ ٌٛسفٙذ  تاچٙذ
ٜ ٞاي خشاب ضذٜ سا ٔي  ٚسديٓ ٚ تشاي ٌٛسفٙذٞا آٞٙذٚا٘ٝ ٚ خشتض

  ٘فش فاصّٝ دٚ تيش تشق سا يه.ٖ سا تاس ٔي وشديٓغافش . ٔي وشديٓخٛسد
 . سدبٚ فاصّٝ دٚ تيش ديٍش سا ٘فش ديٍش ٔي 

ديٍش ٕٞٝ ساٜ سا خٛدش . سفت خثٟٝ ٚ تشٌطت، لعيٝ فشق وشد
صثحٟا ٞٓ تايذ تشاي  .اخاصٜ ٕ٘ي داد ٔٗ وٕىص وٙٓ.  ٔي تشدتٝ تٟٙايي 

ديٍش ٔٗ سا صذا . ٌٛسفٙذٞا خٛسان دسست ٔي وشديٓ ٚ ٔي سيختيٓ
سؼي ٔي وشدْ . خٛدش تٝ تٟٙايي ايٗ واسٞا سا ا٘داْ ٔي داد. ٕ٘ي وشد

 وٝ تشٔي داضتٓ ٔي ديذْ اٚ چٙذ لذْ اص ٔٗ  أا ٞش لذٔي. ٔثُ اٚ تاضٓ
. خّٛتش است

تا ٔذتٟا تؼذ اص ضٟادتص ٚلتي پذسْ تٝ ياد واسٞاي اٚ ٔي افتاد، 
. اضه دس چطٕا٘ص خٕغ ٔي ضذ
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ٔختصش .  تٛديٓ تا ٞٓ دػٛا وشديٓ، دس حاِي وٝ خيّي صٕيٕي
 . واسي ٞٓ ضذ وته

ٔحٕذسظا تشاي تاصي، .  سا صد٘ذٔاٖفشدا صثح صٚد، دس حياغ
اٍ٘اس اصالً دػٛا ٘ىشدٜ . فٛتثاَ ضشٚع ضذ . تا ٞٓ سفتيٓ.ٜ تٛدد٘ثآِ آٔذ

! تٛديٓ
اهلل پيوندي  فتحآقاي 
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يىي ٚلتي سٚظٝ سيذاِطٟذا . اضىص خاسي ٔي ضذدٚ ٚلت 
. ش ٔي وشدي يىي ٚلتي وٝ پذسْ دػٛا،خٛا٘ذٜ ٔي ضذ

تٟا ٚ ٔسدذ أٔحشْ وٝ ٔي ضذ، تا ٞٓ تشاي ػضاداسي تٝ ٞي
ٚلتي تٝ ٔسدذ ٔي سفتيٓ . ٌاٞي سيٙٝ ٔي صديٓ ٚ ٌاٞي ص٘ديش. ٔي سفتيٓ

 اش تٙذ ٚ آخش سخٙشا٘ي سٚظٝ خٛا٘ذٜ ٔي ضذ، ديٍش ٔحٕذسظا ٌشيٝ
. ٕ٘ي آٔذ

اٚ تايذ تا يه دست ص٘ذٌي سا . دِص تشاي پذسْ خيّي ٔي سٛخت
اٌش لصٛسي ٔي وشد ٚ سثة س٘دص پذسْ ٔي ضذ، . اداسٜ ٔي وشد

تا وٛچىتشيٗ حشف پذسْ ٔي ٘طست ٚ ٌشيٝ . احساس ضشٔٙذٌي ٔي وشد
. ٔي وشد
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تيطتش دس  . تٝ تؼذ ٞش ساَ ٔطٟذ ٔي سفتيٓپٙداٜ ٚ پٙحاص ساَ 
ٞش ساَ وٝ ٔي سفتيٓ، تٛي لؽاس .  ٔي ٌشفتيٓٔٙضَٔٙؽمٝ ؼثشسي 

ساَ آخش چٖٛ ٔي خٛاست خثٟٝ . ٔحٕذسظا خيّي تٍٛتخٙذ داضت
  .اص خٙذٜ ٞٓ خثشي ٘ثٛد. تٕايّي تٝ ٔطٟذ سفتٗ ٘ذاضتتشٚد، 

. ٘طذش وٙٙذ، أا  اخيّي اص اػعاي خا٘ٛادٜ تالش وشد٘ذ ساظي
تٝ ٔحٕذسظا لَٛ داد  ْ أشحْٛ دائي. واس تٝ ٚاسؽٝ آٚسدٖ وطيذ

 خثٟٝ ٔي تٛا٘ي تٝاٌش تا خا٘ٛادٜ تٝ ٔطٟذ تشٚي، ٚلتي تشٌطتي ":وٝ 
 ".تشٚي

ٌاٞي تٛي ٔٙؽمٝ خيّي ضٛخي . تشٌطتيٓ ٚ تا ٞٓ سفتيٓ خثٟٝ
حاَ ٚ ٞٛاي . ٌاٞي ٞٓ ٔي سفت تٛي حاَ خٛدش. ٔي وشد ٚ ٔي خٙذيذيٓ

. خاصي داضت
آقاي عليرضا معينيان 
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 اپذس ٚ ٔادسْ ساظي ٘ثٛد٘ذ وٝ ٕٞضٔاٖ ب. خيّي تسيح ٔي سفت

ٔا٘غ ٔي خٛاستٙذ غيشٔستميٓ . حعٛس ٔٗ دس خثٟٝ، اٚ ٞٓ تٝ خثٟٝ تشٚد
. سفتٗ اٚ تطٛ٘ذ

تايذ تشي اصت ! خثٟٝ سفتٗ تيخٛدي وٝ ٘يست» : ٔٗ تٝ اٚ ٌفتٓ
.  «!راسٖ تشي خثٟٝ اٌٝ تٛي ٔصاحثٝ سد تطي ٕ٘ي. ٔصاحثٝ وٙٙذ

ٖ خا ٔصاحثٝ . سفتيٓ تسيح ٔشوضي ٌشٔساس يىي اص دٚستاٖ آ
تا ايٗ » : تٝ آٖ دٚستٕاٖ ٌفتٓ. اٚ سا ٞٓ تشاي ٔصاحثٝ تشديٓ. ٔي وشد

. « !ٔي خٛاد تشٜ خثٟٝ ٔصاحثٝ وٙيذ،
 : ٔصاحثٝ وٙٙذٜ خيّي خذي پشسيذ

 ٕ٘اص ظٟش چٙذ سوؼت است؟ـ 
!  چٟاس سوؼتـ 
  ٕ٘اص ٔغشب؟ ـ
!  سٝ سوؼتـ
  ٕ٘اص صثح؟ ـ
!  خة، دٚ سوؼتـ
ٜ؟  ٕ٘اص ضىستٝ ػطا چٙذ سوؼتـ
!  دٚ سوؼتـ
ٜ؟ ٔغشب چٙذ سوؼت  ٕ٘اص ضىستٝـ

. «! دٚ سوؼت. خٛب ٔؼّٛٔٝ» : تأّٔي وشد ٚ ٔحىٓ خٛاب داد
! ضىستٝ ٘ذاسٜٕ٘اص ٔغشب » : وٙٙذٜ ٌفت ٔصاحثٝ. ٍٕٞي خٙذيذيٓ

 .»
عليرضا معينيان آقاي 
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ٚلتي ٔدشٚح ضذٜ تٛد، ٞش ضة ٔادسْ صخٕص سا پا٘سٕاٖ 
ٔا ٔتٛخٝ ٔي ضذيٓ وٝ . تٝ تٟا٘ٝ ٕ٘اص خٛا٘ذٖ ٔي سفت تٛي اتاق. ٔي وشد

حتي تشادس . آٖ ٔٛلغ ٕٞٝ ٔا تشادسٞا خثٟٝ ٔي سفتيٓ. داسد ٌشيٝ ٔي وٙذ
. ْوٛچىتش

خيّي اص اٚ خٛاستيٓ وٝ . ٞٙٛص صخٓ دستص خٛب ٘طذٜ تٛد
سفت ٚ .  ديٍش ٘تٛا٘ست تاب تياٚسدأا. ٞايص خٛب ضٛد تٕا٘ذ تا صخٓ

. دس ػّٕيات ٚاِفدش ٔمذٔاتي ضٟيذ ضذ
حميد معينيان آقاي 
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پذسْ سا سٛاس ٔٛتٛس وشدْ ٚ تٝ . تاالخشٜ ٔحٕذسظا سفتٙي ضذ

فاصّٝ تيٗ ٔٙضَ ٔا تا تسيح ٔشوضي  .تسيح ٔشوضي ٌشٔساس سسا٘ذْ
. ٘سثتاً صياد تٛد

ٔادسْ وٝ اص سٝ ضة لثُ، ٔشتة ٌشيٝ ٔي وشد تا تتٛا٘ذ خّٛي 
داضتٓ اص تسيح . سفتٗ اٚ سا تٍيشد، حاال ديٍش ٘اأيذ ضذٜ تٛد

ٗ وٝ پادسد داضت، داسد ٌشيٝ ٔي وٙذ ٚ  تشٔي ٌطتٓ وٝ ديذْ، ٔادسْ تا اي
. تٝ سٕت تسيح ٔي دٚد

ديٍش ٔادسٞا سا ديذ . سٛاس ٔٛتٛس وشدْ ٚ تٝ تسيح سسا٘ذْاٚ سا 
ٝ ٞا تٝ اتٛتٛس، تٝ ٔٙضَ تشٌطتيٓ. ٚ آساْ ٌشفت . تؼذ اص سٛاس ضذٖ تچ

 .اي ٘ٙطيٙذ ٚ اضه ٘شيضد ٞيچ ضثي ٘ثٛد وٝ ٔادسْ دس ٌٛضٝ
 تا اص پذسْ سظايت تاسٞا ٔحٕذسظا ٔٗ سا ٚاسؽٝ لشاس دادٜ تٛد

ٔٗ اص پذسْ خٛاٞص ٔي وشدْ ٚ پذسْ اص . تٍيشْ تا اٚ تٝ خثٟٝ تشٚد
.  ٔادس

آقاي عليرضا معينيان 
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تشادس تضسٌتش . ٔادس ساظي ٕ٘ي ضذ وٝ ٔحٕذسظا تٝ خثٟٝ تشٚد
ٝ ٞا آتاب ٕ٘ي  .دس خثٟٝ تٛد ٚسد وٝ دٚ فشص٘ذش دس يه صٔاٖ تٛي خثٟ
. تٟٙا تٕا٘ذ تاضٙذ ٚ پذس

 وٝ ٔحٕذسظا. تشاي سفتٗ تٝ خثٟٝ ٘ياص تٝ سظايت پذس ٞٓ تٛد
٘أٝ ٘ٛضت ٚ  احتٕاَ ٔي داد پذس ٔخاِفت وٙذ، خٛد اص خا٘ة پذس سظايت

. تٝ تسيح اسائٝ وشد
پذس ٔخاِفتي . ٚلت اػضاْ سسيذ.  ساَ داضتضا٘ضدٜوٕتش اص 

ٌٛيا پزيشفتٝ تٛد وٝ تا يه دست واس وٙذ، أا اص وٕه تٝ خثٟٝ . ٘ىشد
. وسش ٍ٘زاسد

سكينه معينيان خانم 
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 ٔي وشد ٚ اص پذسْ تاتي ٔادسْ تاص ٞٓ تيتؼذ اص ٔدشٚحيتص، 
. ٔي خٛاست وٝ ٔا٘غ سفتٙص تطٛد

 اايٟٙا أا٘تٟايي ٞستٙذ وٝ خذا تٝ ْ» : پذسْ دس خٛاب ٔي ٌفت
ٌٓ   اٌٝ خٛدضٖٛ ٘شٖ، ٔٗ ٕ٘ي!دادٜ، ٔٗ وسي ٘يستٓ وٝ تٍٓ ٘شٖ خثٟٝ

 ايٟٙا !حتٕاً تشٖ ِٚي ٚلتي خٛضٖٛ داسٖ ٔي سٖ ٔٗ ٔا٘ؼطٖٛ ٕ٘ي ضٓ
 ! «تايذ ديٗ خذا سا ياسي وٙٗ

عليرضا معينيان آقاي 
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 ٘ياص  ٔي خٛاست تٝ خثٟٝ تشٚد وٝ اػالْ وشد٘ذ تٝ ٘يشٚي سصٔي
.  «!ٔٗ أذادٌشْ» : اٚ ٌفت.  فمػ أذادٌش ٔي خٛاٞيٓ ٚ٘ذاسيٓ

تا .  آٔٛصش أذادٌشي ديذ ٚ اػضاْ ضذسٕٙاٖحذٚد يه ٔاٜ دس 
ٜ ٞا سٚ آٔپَٛ ٔي ص٘ي» : اٚ ضٛخي ٔي وشديٓ ٚ ٔي ٌفتيٓ .  «!تٛ ٔشد

ٌاٞي اص اتفالاتي وٝ دس واس أذادٌشي سخ دادٜ تٛد، چيضٞايي 
 «. !وطي ٔي خٛسي تٛ تٝ دسد ٘ؼص» : ٔي ٌفتيٓ. تؼشيف ٔي وشد
.  «!اش تا ٔٗ  ضٕا تيايٗ خثٟٝ تميٝ!ػية ٘ذاسٜ» : ٔي ٌفت

آقاي عليرضا معينيان 
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پيص اص خثٟٝ سفتٙص، تا ٞش وٝ دػٛا . لذست تذ٘ي خٛتي داضت
تضسٌتشٞا . أا تؼذ اص خثٟٝ تشخٛسدش ػٛض ضذٜ تٛد. ٔي وشد، ٔي صد

سا تٝ خاؼش تضسٌتش تٛد٘طاٖ ٚ وٛچىتشٞا سا تٝ خاؼش وٛچىتش 
. تٛد٘طاٖ ٕ٘ي صد

يا  « !چٖٛ وٛچىتش اص ٔٗ ٞستي تاٞات دػٛا ٕ٘ي وٙٓ» : ٔي ٌفت
.  «!چٖٛ تضسٌتش اص ٔٗ ٞستي احتشأت تٝ ٔٗ ٚاخثٝ» : ٔي ٌفت

 حميد معينيانآقاي 
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پس اص ٔشخص ضذٖ اص . دس ػّٕيات ٔحشْ صخٕي ضذٜ تٛد
اِٚيٗ تاسش تٛد وٝ .  تٝ ٔٙضَ ٔا آٔذٜ تٛد٘ذتشادس ديٍشْتيٕاسستاٖ، تا 
.  ٔذ آتٝ خا٘ٝ ٔا ٔي

وثاب وٛتيذٜ خيّي دٚست . اص تيشٖٚ تشاي آٟ٘ا غزا تٟيٝ وشدْ
» : ٔي ٌفت . وٝ تٟيٝ وشدٜ تٛدْ تخٛسد ساأا حاظش ٘طذ وثاتي. داضت

ٝ ٞا چي ٔي خٛس٘ذ، اص ايٗ غزاٞا ٕ٘ي خٛسيذ ! اٌٝ تذٚ٘يذ وٝ تٛي خثٟٝ تچ
.» 

اسٕص . تا اِتٕاس تٛا٘ستيٓ ساظيص وٙيٓ وٝ اص آٖ غزا تخٛسد
. خيّي ػٛض ضذٜ تٛد. ٔي وشديٓ ٔحٕذسظا تٛد، ٔا ٔحٕذ صذايص

.  «!ٔحٕذ ديٍٝ ٔحٕذ ساتك ٘يست»: ٔي ٌفت
زينب معينيان خانم 
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وٙاس ٔٗ ايستادٜ تٛد ٚ ٌٛش  .٘أٝ ٔي خٛا٘ذْ داضتٓ صياست
وٝ دس اؼشاف ٔا تٛد٘ذ، تٝ سٕت ٔا  يه ٚلت ديذْ ٔشدٔي . ٔي وشد
.  دٚيذ٘ذ

 ٚ وٙاس سماخا٘ٝ يٓاٚ سا تغُ وشد. ٔحٕذسظا تٝ صٔيٗ افتادٜ تٛد
ٞش چٝ اص اٚ . تٝ ٞٛش آٔذ. آتي تٝ سش ٚ صٛستص صديٓ. تشديٓ

.  پشسيذيٓ چٝ اتفالي افتادٜ، تٛظيحي ٘ذاد
ٞش وس ٘ظشي .  حشفٟايي ٔي صد٘ذ.آٔذٔشدْ وٕه وشد٘ذ تٝ ٞٛش 

اص آٖ تٝ . ٞشچٝ تٛد، ٔحٕذسظا، ديٍش ٔحٕذسظاي لثُ ٘ثٛد .ٔي داد
ٗ وٝ يتا ٌفت. تؼذ، ٕٞيطٝ تٛي فىش تٛد ٚ تا اٚ سا لؽغ ٔي وشدي، ٔثُ اي
  !ٚاسد د٘ياي ديٍشي ٔي ضذ

عليرضا معينيان آقاي 



تا كوي نيكنامي    

 

105 

 
 
 
 
 
 

 
 

تا اٍ٘طتاٖ تا٘ذپيچي ضذٜ آٔذٜ تٛد . حذٚد ضص سآِ تٛد
اص ٕٞاٖ ضة تا دست چپص . ػاللٝ ػديثي تٝ ٘ماضي داضت. ٔشخصي

. ضشٚع وشد تٝ ٘ماضي وطيذٖ
أا ايٗ ٘ماضي، . ٞاي خٛسٚاخٛس ٚ صيثا يه دفتشچٝ پش اص ٘ماضي

! آخشيٗ ٘ماضي اٚ تٛد. صيثايي ديٍشي داضت
مليحه تات خانم 
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تٝ ٔٙضَ ٔا، دس . ٞٙٛص ٔدشٚح ٘طذٜ تٛد. سٚص تشفي ٚ سشدي تٛد
. تٛي حياغ تشاي ٔا آدْ تشفي لطٍٙي دسست وشد. تٟشاٖ آٔذ

. يه واسٝ پش تشف وشد ٚ آٚسد تٛي اتاق. خيّي ٟٔشتاٖ تٛد
. «! ْتيايٗ تشف تخٛسي»: ٌفت

ٕٞٝ خٕغ ضذيٓ، يه چطٓ تٝ دائي ٟٔشتاٖ داضتيٓ ٚ يه چطٓ تٝ 
 سٝ ساَ داضت، ػاللٕٙذ ٔٛلغٟٔذي وٝ آٖ ٚ  تٝ ٔٗ خيّي. واسٝ تشف

. تٛد
.  ٔذت وٛتاٞي تشٌطت اصتؼذ. ٟٔذي سا تغُ وشد ٚ سفت تيشٖٚ

ٝ ٞا سا . پطت پٙدشٜ اتاق ٘طستيٓ. تاج ٚ تخٕٝ خشيذٜ تٛد تي تخٕ
. خٛسديٓ ٚ آدْ تشفي تٛي حياغ سا تٕاضا وشديٓ

مليحه تات خانم 
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ٝ ٞا سفاسش .ٚلتي سفت، ٘أٝ صياد ٔي داد ي ياٜ ٌاٞي ٞٓ دس ٘أ
  « !سٛسٜ  ٚاِؼصش سا صياد تخٛا٘يذ »: ايٗ وٝ اص خّٕٝ.ٔي وشد

 ٕ٘اصٔاٖ سٛسٜ ٚاِؼصشدس ٔا ٌاٞي . ساِٟا ٌزضتٝ است
.   تا ياد تشادس ضٟيذٔاٖ سا ص٘ذٜ وٙيٓٔي خٛا٘يٓ

أاْ » : ٔي وشدٞٓ تؼذ اص ايٗ سفاسش ػاسفا٘ٝ، يه سفاسش ديٍش 
سفاسش تٝ دػا اي اص ايطاٖ ٘يست وٝ دس آٖ  تمشيثاً ٘أٝ « !سا دػا وٙيذ

دِص ٔي خٛاست اص .  تٝ أاْ خيّي ػاللٝ داضت.تشاي أاْ ٘طذٜ تاضذ
. ، اٌشچٝ ٘ذيذ ٚ ضٟيذ ضذ٘ضديه أاْ سا تثيٙذ

 آقاي عليرضا معينيان
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 وٝ چٙذ يىي اص دٚستاٖ.  تٛدضصت ٚ يهتيستٓ تٟٕٗ ساَ 
٘ٛتت تا ٔا دس خثٟٝ تٛد، تٝ ٔٗ اؼالع داد وٝ ٔحٕذسظا ضٟيذ ضذٜ 

!  است
. ضة تٝ ٔٙضَ سفتٓ. ٔأٔٛسيت پيذا وشدْ وٝ تٝ خا٘ٛادٜ اؼالع دٞٓ

پذس ٚ ٔادسْ وٝ ٔتٛخٝ . تا خٛدْ دسٌيش تٛدْ. ٔادسْ لٙذ خشد ٔي وشد
چي ضذٜ؟ چشا » : ضذٜ تٛد٘ذ، ٔٗ تٝ ضذت غٍٕيٙٓ، ٔشتة ٔي پشسيذ٘ذ

. «ايٙمذس غٍٕيٙي؟ 
ٝ ٞا ضٟيذ ضذٜ» : دس خٛاب ٌفتٓ ا٘ذ، خيّي اص  دٜ ياصدٜ تا اص تچ

.  «!اٟٚ٘ا ٕٞشصْ ٔٗ تٛد٘ذ
پذسْ . تا لثُ اص اراٖ صثح تحُٕ وشدْ ٚ تٝ وسي چيضي ٍ٘فتٓ

پذسْ ٕ٘اص صثح سا . صثش وشدْ تا اراٖ ٌفتٝ ضذ. ٔطغَٛ ٕ٘اص ضة تٛد
 خثش سا !اٌش چٝ ديٍش الصْ ٘ثٛد چيضي تٍٛيٓ . وٙاسش ٘طستٓ. تٕاْ وشد

 تش صتاٖ خاسي  ساتالفاصّٝ ا٘ا هلل ٚ ا٘ا اِيٝ ساخؼٖٛ.  ٌفتٓاٚآٞستٝ تٝ 
. چٙذيٗ تاس أٗ يدية إِعؽش ارا دػاٜ ٚ يىطف اِسٛء سا خٛا٘ذ. وشد

. اضىٟاي ٔا خاسي ضذٜ تٛد
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تا ديذ دس آٖ . ؼشفتش خٛاتيذٜ تٛد، تيذاس ضذٖ  آٔادسْ وٝ وٕي
ايٓ ٚ صحثت ٔي وٙيٓ ٕٞٝ  ٔٛلغ اص صثح ٔٗ ٚ پذسْ وٙاس ٞٓ ٘طستٝ

. چيض سا فٟٕيذ
آقاي عليرضا معينيان 
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ٗ وٝ تيش ٔستميٓ دٚضىا اص سٚ سٚ تٝ ٌشدٖ اٚ اصاتت  تٝ لثُ اص اي
 ضذٜ  وٙذ ٚ پطت سش سا وأال تطىافذ، اص ٘احيٝ پا دس چٙذ ٘مؽٝ صخٕي

. تٛد
خٛدش وٝ ٚاسد تٛد ٚ اتضاس واس سا ٞٓ داضت، صخٕٟاي پاي 

پس اص اصاتت تيش دسخا تٝ ضٟادت  .تٛدخٛدش سا پا٘سٕاٖ وشدٜ 
.  ش وشد٘ذ تا ِثاس دفٗ.سسيذ

اهلل پيوندي  فتحآقاي 
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٘ٛيس تا ٞٓ تشاي آٔٛصش  ٔٗ ٚ ٔحٕذسظا ٚ ضٟيذ اٍ٘اس
اص آٔٛصش اتتذا دس ػّٕيات ٔحشْ تؼذ .  ضذيٓأذادٌشي تٝ سٕٙاٖ اػضاْ

.  ٚ سپس دس ػّٕيات ٚاِفدش ٔمذٔاتي ضشوت ٕ٘ٛديٓ
فٟٕيذ  اي دس خثٟٝ ٚ خًٙ داضت، تٝ خٛتي ٔي ٞش وسي وٝ ساتمٝ

ٝ ٞا . وٝ ٔحٕذسظا ديٍش تش٘خٛاٞذ ٌطت ! « ٘ٛس تاال ٔي صد» تٝ لَٛ تچ
. اص وا٘اَ اَٚ ٚ دْٚ ٚ ٔياديٗ ٔيٗ ٌزضتيٓ. ػّٕيات ضشٚع ضذ

.  وشد٘ذٔٙتمُٔشا تٝ تيٕاسستاٖ . ضذْٔٗ ٔدشٚح 
فشدا صثح دس تيٕاسستاٖ ٔؽّغ ضذْ وٝ ٚلتي يه تا٘ه ػشالي 

ٞا سا   يىي اص صخٕيتااص وٙاس آٖ ػثٛس ٔي وشدٜ  ، ٔحٕذسظاآتص ٌشفتٝ
پا٘سٕاٖ وٙذ، اص ٌشدٖ ٞذف تيش ٔستميٓ دٚضىا لشاس ٌشفتٝ ٚ تٝ 

. ضٟادت سسيذٜ است
محمدعلي اكبري آقاي 
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خثش ضٟادت چٙذ . دْ ٔغاصٜ پذسْ ايستادٜ تٛديٓ. غشٚب تٛد
أا ٞٙٛص ٔؼّْٛ ٘ثٛد وٝ چٝ وسا٘ي . ضٟيذ ٌشٔساسي سا آٚسدٜ تٛد٘ذ

. ٞستٙذ
ٔي ٌٗ دٚ تا ضٟيذ تٝ ٘اْ ٔؼيٙياٖ » : ٞا ٌفت يىي اص ٔطتشي

 تشادس تضسٌٓ وٝ ظاٞشاً ٔي دا٘ست ِٚي ٔي خٛاست پذسْ ٔتٛخٝ .«!داسيٓ
آٖ ٞٓ  يه ضٟيذ تٝ ٘اْ ٔؼيٙياٖ داسيٓ،» : ٘طٛد، تالفاصّٝ ٌفت

. « !اِؼاتذيٗ ٔؼيٙياٖ است صيٗ
ٔحٕذسظا   وٝدادصثح تؼذ اص ٕ٘اص، تشادس تضسٌٓ تٝ پذسْ اؼالع 

 ديذْتٛي ٔذسسٝ . ٔا ؼثك ٔؼَٕٛ ٕٞيطٝ تٝ ٔذسسٝ سفتيٓ .ضٟيذ ضذٜ
ٝ ٞا تٝ ٔٗ خٛس ديٍشي ٍ٘اٜ ٔي وٙٙذ : تؼعي ٔي ٌفتٙذ. تؼعي اص تچ

ٗ وٝ تشادسش ضٟيذ ضذٜ تشاي چي ٔذسسٝ اٚٔذٜ» ! «. اي
ٔٗ وٝ تٝ ٞيچ ليٕتي ٕ٘ي خٛاستٓ تاٚس وٙٓ، تٝ سٚي خٛدْ 

ٔثُ » :  وشد ٚ ٌفتيٓٔذيش ٔذسسٝ صذا. ٘ضديه ظٟش تٛد. ٚسدْإٓ٘ي 
ٗ وٝ ٔٙضِتاٖ تا ضٕا واس داس٘ذ .  «!تشٚ وتاتٟات سٚ تشداس ٚ تشٚ ٔٙضَ. اي

آلاي ػشتي سا ٞٓ وٝ تٟٙا دٚست ٔطتشن ٔٗ ٚ ٔحٕذسظا تٛد، 
ديذْ خّٛي ٔٙضَ ٔا سا . ٚاسد وٛچٝ ضذيٓ. ٕٞشاٜ ٔٗ فشستاد٘ذ

تاص ٞٓ تاٚس ٕ٘ي وشدْ وٝ تشاي ٔحٕذسظا اتفالي . ا٘ذ پٛش وشدٜ سياٜ
. افتادٜ تاضذ

اي ٘طستٝ ٚ ٌشيٝ  ٔي ديذْ وٝ ٞشوس ٌٛضٝ. ٚاسد حياغ ضذيٓ
» : اص يىي اص فأيّٟا پشسيذْ. ٔي وشدْ ٔي وٙذ، أا ٔٗ فمػ تٝ ٕٞٝ ٍ٘اٜ

.  «چي ضذٜ؟
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  «!ٔحٕذسظا ضٟيذ ضذٜ» : خٛاب داد
خّٕٝ وٛتاٞي تٛد، أا ٔثُ پتىي ٔي ٔا٘ذ وٝ تٛي سش ٔٗ صدٜ 

. تاضٙذ
حميد معينيان آقاي 
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ٜ ٞاي ضٟذا تطييغ ضذ سسٓ تٛد وٝ دستٝ ٌّي ٔضيٗ تٝ . خٙاص
. ػىس ضٟيذ سا دٚ ٘فش تا ِثاس تسيدي ٔي ٌشفتٙذ ٚ حُٕ ٔي وشد٘ذ

ٔٗ وٝ ِثاس تسيدي تٝ تٗ ٘ذاضتٓ تا اصشاس صياد خٛدْ تٝ ٕٞشاٜ 
 دستٝ ٌُ ٔضيٗ تٝ ػىس ،ٔحٕٛد وٝ ِثاس تسيدي پٛضيذٜ تٛد

. ٔحٕذسظا سا خّٛي خٕؼيت حُٕ ٔي وشديٓ
ٔي ٌشفتٓ ٚ دس  سشْ سا تاال. ٕٞٝ آٔذٜ تٛد٘ذ. خيّي ضّٛؽ تٛد

ٚس تٛد، ٔثاٞات ٔي وشدْ وٝ  ػيٗ حاَ وٝ دس دِٓ آتص غٓ ضؼّٝ
 .ٔحٕذسظا لشتا٘ي دفاع اص اسالْ ضذٜ است

دس اثش . ساتشوطي ٞٓ پايص . تشيذٜ تٛدسا تيشي ٌّٛيص 
 تٝ ٘ظش ٔي سسيذ دس ٌٛضت ٚ پٛست صٛستص ٞيچ خٛ٘شيضي ضذيذ،

 .سفيذ ضذٜ تٛد. خٛ٘ي ٚخٛد ٘ذاسد
حميد معينيان آقاي 
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ٝ ٞاي تيٓ فٛتثاَ ٚ ٕٞىالسي ٞا تؼذ اص ضٟادتص، سشتاسش  تچ
٘فت . ٞش سٚص غشٚب خٕغ ٔي ضذ٘ذ. وٛچٝ سا فا٘ٛس ٌزاضتٝ تٛد٘ذ

ٝ ٞاي آٖ سا تٕيض ٚ . وشد٘ذٞا سا وٙتشَ ٔي  فا٘ٛس فا٘ٛسٟا سا ضيط
.  ٔي وشد٘ذسٚضٗ

. اص اتتذاي وٛچٝ تا خّٛي ٔٙضَ ٔا تا ٘ٛس فا٘ٛسٟا سٚضٗ تٛد
ٝ ٞا تٝ ٘ٛتت ٔي ٔا٘ذ٘ذ ٚ اص فا٘ٛس ٞا ٔشالثت ٔي وشد٘ذ وٝ اٌش احيا٘اً  تچ
. يىي خأٛش ضٛد، فٛسي سٚضٗ وٙٙذ

غشٚب . ٞا تٝ صاحثا٘طاٖ تحٛيُ دادٜ ٔي ضذ صثح فا٘ٛس
. ٔي ٌشفتٙذ ٚ ٔي چيذ٘ذ تٛي وٛچٝ دٚتاسٜ ٔشاخؼٝ ٔي وشد٘ذ ٚ

ٝ ٞاي واج دسست وشدٜ تٛد٘ذ ٚ ػىس ضٟيذ سا  حدّٝ اي اص ضاخ
ٝ ٞاي سً٘ تاختٝ سا ػٛض ٔي وشد٘ذ . سٚي آٖ تستٝ تٛد٘ذ ٞش سٚص ضاخ

ٝ ٞاي تاصٜ تٝ خاي آٟ٘ا ٔي ٌزاضتٙذ تا چُٟ سٚص ايٗ ػُٕ ادأٝ  .ٚ ضاخ
.  داضت

حميد معينيان آقاي 
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 زندگي نامه
 

دس تيست ٚ پٙدٓ تٟٕٗ ٞضاس ٚ سيصذ ٚ چُٟ ٚ پٙح دس 
ٜ اي ٔتٛسػ ٚ ٔزٞثي دس ٌشٔساس ديذٜ تٝ خٟاٖ ٌطٛد دس . خا٘ٛاد

٘ٛخٛاٖ تٛد وٝ تشاي خّة . ٔذاسس ٕٞاٖ ضٟشستاٖ دسس خٛا٘ذ
ٓ اِطاٖ، . ػطك ٔي ٚسصيذ سظاي خذا تالش ٔي وشد ٚ تٝ أاْ ساحُ ػظي

ٝ ٞاي ديٍش ٚ ضايذ وٕي لثُ اص حعٛس دس خثٟٝ  ٔثُ ٕٞٝ تچ
تٝ پذس ٚ ٔادس احتشاْ ٔي ٌزاضت ٚ سؼي .  تيطتش اص ديٍشاٖ خسٛس تٛد

اٚ تٛخٝ خاصي تٝ پذس ٔتذيٗ . ٔي وشد واسي خالف ٔيُ آٟ٘ا ا٘داْ ٘ذٞذ
خصٛصاً اص ٚلتي وٝ پذس يه دست خٛد سا دس ْ. ٚ ٔظّْٛ خٛد داضت
دٚ ٚلت ٌشيٝ . ٔيٗ ٔؼاش خا٘ٛادٜ اص دست دادأساٜ اداسٜ ص٘ذٌي ٚ ت

ٝ اِسالْ خٛا٘ذٜ ٔي ضذ ٚ ديٍش . ٔي وشد يىي ٚلتي سٚظٝ سيذاِطٟذا ػّي
. صٔا٘ي وٝ احساس ٔي وشد پذس اص اٚ ٘اساحت است

ٕٞذِي اٚ سا دس تاصي ٞا، خصٛصا دس فٛتثاَ تا ديٍش تاصيىٙاٖ 
ٝ ٞا فشأٛش ٘ىشدٜ . ا٘ذ ٞيچ يه اص تچ

ٚلتي تٝ خثٟٝ . چيضي اٚ سا ٕ٘ي تشسا٘ذ. تسياس تيض ٚ دِيش تٛد
تسياسي اص سفتاسٞاي . سفت ٚ تشٌطت، ديٍش خض اص خذا ٕ٘ي تشسيذ
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ٗ وٝ وٛچىتش٘ذ ٚ تٝ . ٌزضتٝ سا تىشاس ٘ىشد تٝ وٛچىتشٞا تشاي اي
ٗ وٝ تضسٌتش٘ذ، احتشاْ ٔي وشد . تضسٌتشٞا تشاي اي

دس ٔٙؽمٝ ػّٕياتي، ٚصيت ٘أٝ ٚ دٚستيٗ  ٍٞٙاْ ػثٛس اص سيُ
خض يه ػىس خثٟٝ ٚ .  ػىاسي ٚ تميٝ تدٟيضات ضخصي اٚ سا آب تشد

. چٙذ ٘أٝ وٝ اسساَ وشدٜ تٛدٜ چيضي دس دست ٘يست
 ايٗ ضٟيذ تضسٌٛاس دس ػّٕيات ٚاِفدش ٔمذٔاتي تا تيش ٔستميٕي 
وٝ تٝ ٌشد٘ص خٛسد ٚ اص پطت سش تيشٖٚ آٔذ، تٝ ضٟادت سسيذ ٚ 

 .تذٖٚ غسُ ٚ وفٗ ٚ تا ٕٞاٖ ِثاس سصْ دفٗ ضذ
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